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Shimon Peres insistiu com o lider 
palestiniano, à margem da IS, que 
as fronteiras so reabrirâo quando 

a violência cessar. 

% 

Shimon Peres e Yasser Arafat utilizaram a tribuna 
da Internacional Socialista (IS) para reiterar as suas 
condiçôes para o reinicio do diâlogo. A denüncia 
da situaçâo no terreno e a insistência no envio de 
observadores internacionais para os territôrios 
foram tema central do discurso do lider palestini- 
ano. O chefe da diplomacia israelita, por seu lado, 
sublinhou a questâo de segurança. 
O fim da violência foi também referido por 
Antonio Guterres, em conferência de imprensa, 
como algo imprescindivel para o reinicio das nego- 
ciaçôes. O primeiro-ministro, numa alusâo ao acor- 
do entre Colin Powell e Ariel Sharon, disse: "Os 
prôximos sete dias serâo decisivos." 
Guterres, que organizou um encontro entre Peres e 
Arafat na sua residència na sexta-feira à noite, disse 
que os dois responsâveis "nâo fizeram qualquer 
negociaçâo. Tiveram uma conversa calma, em 
ambiente tranquilo". 

Queda de aviao Misse  
foi provocada pbr paral- 
isaçao Ros motores 

Pagina 4 

A queda do aviào russo Tupolev 
154, no inicio desta semana, cau- 
sou 145 mortes no leste da 
Sibéria e foi provocada pela par- 
alisaçâo dos très motores da 
aeronave, segundo informou o 
ministro da Defesa, Serguei 
Choigu. Segundo o ministro, très 
minutos antes da tragédia a trip- 
ulaçâo tinha indicado aos contro- 
ladores aéreos que tudo estava 
bem. 

De acordo corn o responsàvel do 
contrôle aéreo do leste da Sibéria, 

louri Jouravliev, o aviào deu meia- 
volta quando estava a 850.metros de 
altura, na fase de aproximaçâo final 
da pista. Uma fonte prôxima à 
comissào de investigaçâo enviada ao 
local informou que a paragem dos 
motores pode ter sido provocada por 
uma falha elétrica ou por falta de 
combustivel. O responsàvel dos 
transportes aéreos russos, louri 
Starchine, questionou esta hipôtese, 
alegando que "a tripulaçào teria 
advertido imediatamente a torre de 
controlo", caso houvesse um proble- 
ma do tipo. 
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sem vertebras 

Andei um pouco à dériva, no 
aeroporto de Lisboa, por causa da 
entrega do carro de aluguer. A 
companhia em questao, por ser de 
pequena dimensào, e para poupar 
dinheiro -o que é lôgico!-, nào 
alugou espaço no aeroporto para a 
entrega dos seus carros alugados, 
preferindo estar à chegada dos 
clientes à hora e local combinados. 
Tudo bem. Sô que eu, com receio 
de ficar "horas na bicha" para 
atravessar a Ponte sobre o Tejo, 
acabei por chegar duas horas antes 
do que estava pré-estabelecido. 
Bom, depuis de descobrir que nào 
tinha espaço no lugar de entregas 
de automôveis de aluguer, e por 
nào ter o tào celebrado "grilo" -o 
telefone portâtil!-, andei às 
voltinhas no aeroporto sem 
conseguir um lugar para estacionar 
para, depuis e rapidamente, ir aos 
Correios telefonar e informar que 
jâ me encontrava no aeroporto- 

Partidas. Bom, parei em ültima 
instância ao pé... da Policia. 
Expliquei o que pretendia e, para 
espanto meu, o policia foi de uma 
gentileza fora do normal. Deixou- 
me estacionar o carro em lugar 
proibido e disse-me para aguardar 
uns segundos para falar corn o 
Chefe. Pouco depuis, chamou-me 
para falar corn o graduado, no 
interior do bem equipado e prâtico 
escritôrio do respdnsâvel policial 
do aeroporto. Pediu-me a 
documentaçào da companhia de 
aluguer e, sem mais demoras, 
telefonou e pôs-me em contacto 
corn a proprietâria. Resolvi de 
imediato o meu problema e 
agradeci corn enfâse a ajuda 
prestada. 
E tào raro receber tal compreensào 
e ajuda dos policias do aeroporto 
de Lisboa que, sem dar por isso, 
comecei a "passar em revista" 
vàrias cenas do passado, em nada 

abonatôrias para aqueles 
servidores da segurança püblica... 
Recordo-me de ver e ouvir 
discussôes desnecessârias por falta 
de "sentimentos" do policia de 
serviço perante situaçôes fàceis de 
resolver, tais como deixar parar o 
carro por breves segundos para 
carregar umas malas ou receber 
familiares. Passar multas pesadas a 
turistas cujo ünico pecado era nào 
saberem onde entregar o carro 
alugado e apenas pretendiam 
informaçôes, etc... Eu prôprio, no 
ano anterior, parei numa zona 
normal de descarga de "carga e 
passageiros" no local de Partidas, 
aguardando apenas a chegada dos 
proprietârios do carro para fazer- 
Ihes a respectiva entrega do mesmo 
e, se nào tomasse atençào, Jâ estava 
o policia a chamar o carro- 
guindaste para levâ-lo... Expliquei- 
Ihe porque estava ali mas, seco e 
seguidor à letra dos regulamentos. 

mandou-me às malvas... 
Este ano, corn alegria, constatei 
que também existem Policias 
compreensivos e Chefes capazes. 
Ou, os tempos mudaram? 
Assim, nào houve aborrecimentos 
para ambas as partes, o pequeno 
problema foi rapidamente 
resolvido e nào incomodei nada 
nem ninguém! Eu fiquei feliz corn a 
prestaçào natural do serviço e os 
agentes da autoridade cumpriram 
simplesmente a sua missào. Assim 
é que é bonito e desejâvel. Quantos 
problemas se teriam evitado no 
caôtico aeroporto de Lisboa se 
todos agissem corn "cabeça, tronco 
e membros"? 
E, afinal, nào custa nada. Basta 
ouvir o que as pessoas pretendem e 
ajudar se for possivel. 
Simples, nào é? 

Tu Cft Tu Lri gfff» fefVrprgff 
Olâ, gente da minha terra! 
Câ estou de novo, corn novas energias, apôs um 
curto perlodo de férias ao Sol português, 
particularmente, ao Sol algarvio. 
Como estnao? Prontlssimos para as férias^ nâo é? 
Pois, levem convosco o O Milénio para passar 
melhor o tempo de lazer. Enquanto se descansa 
da "dureza do descanso", leiam. Um jomal, lun 
livro, ou uma carta de amor, sâo companheiros 
indispensàveis... 

Por câ, começo corn uma boa novidade. O Grupo 
de Folclore (A GAIVOTA) da Casa do Povo de 
Rabo de Peixe de Sào Miguel, Açores, vai estar 
entre nos, em Agosto. A estreia esta marcada para 
sexta-feira, dia 3, no Salâo da Igreja de Cristo-Rei, 
em Mississauga. Jantar e variedades. Actuaçôes de 

■’ Steve Medeiros e do conjunto Sonhos de Portugal. 
Réservas: Paul Cabrai (905) 565-0527; Fâtima 
Pinheiro (416) 536-3364 e James Machado (416) 
545-9005. Nào percam as GAIVOTAS em terra... 

Este fim-de-semana, sexta, sâbado e domingo, nào 
percam a oportunidade de participarem e 
apreciarem a CARABRAM'2001, em Brampton. 
O Pavilhâo Português foi montado no Portuguese 
Community Centre, no 25 Fisherman Drive, em 
Brampton, numa realizaçâo do Portuguese 
Heritage Committee. Relembre a histôria de 
Portugal, saboreie as nossas comidas tipicas e os 
vinhos, veja o desfile de Marchas Populares e o 

grupo de Pastores da Serra da Estreia. 
Admire as nossas danças, usos e costumes. Na 
perça a exposiçâo de artesanato. Tudo isto e muito 
mais no Pavilhâo Português da CARABRAM'2001. 
Informaçôes, contactando Manuel Alexandre, pelo 
telefone: 905-459-3628. No Pavilhâo Português de 
Brampton... estâ em Portugal! 

A Sociedade dos Déficientes Portugueses realiza o 
seu BBQ^anual, no dia 21 de Julho, pela 1 hora da 
tarde, no High Park, area numéro 3, em Toronto. 
Nào faltem corn a vossa presença e apoio aos nossos 
(D)eficientes. 
Informaçôes: (416) 536-4679. 
O Milénio e CIRV-fm, agradecem o convite que 
enviaram. 

A Federaçâo dos Comerciantes e Profissionais 
Luso-Canadianos -FPCBP, realiza terça-feira, dia 10 
de Julho, o seu Torneio de Golf2001, no 
Gerogetown Golf Club. Registos às llhOO e inlcio 
do Torneio pelas 13h30, apôs um almoço de 
convivio. 
A recepçâo e cocktails terào lugar às 18h30 e o 
Jantar às 19h00. 
Informaçôes: 416-537-8874, ou Fax: 416-537-9706. 

O IMPÉRIO DAS CRIANÇAS, de Cambridge, 
realiza as Pestas do Divino Espirito Santo, sâbado e 
domingo, dias 14 e 15 dejulho, respectivamente. 

Terça-feira, 10 de Julho, apresentaçâo do gado no 
Talho dos irmâos Louro. Sâbado, dia 14, às 17h00, 
bençào do pâo, carne e vinho. Depois, baile. 
Marchas de S. Joâo, serviço das Sopas do Divino 
Espirito Santo e o caldo da meia-noite. No 
domingo, às 05h00, distribuiçâo das Sopas aos 
irmâos do Império das Crianças. 
As 10h30, saida do Cortejo da Briardale Plaza para 
a Igreja. Hh30, Missa da Coroaçào. E, às 13h30, 
saida do Cortejo para o Império, seguindo-se o 
serviço das tradicionais sopas. Divertimentos e 
arraial. Info: 1-519-623-2020. 

Chegou a época das inscriçôes para as aulas 
português. Chamamos a atençào de pais, 
encarregados de educaçào e alunos para o interesse 
do estudo da lingua portuguesa. 
Entre outras escolas, mencionamos que Jâ podem 
inscrever os Jovens estudantes nas Escola de 
Português do First Portuguese C.C.Centre, uma 
escola corn 37 anos de experiência de ensino. 
O saber nào ocupa lugar, dê mais riqueza aos 
filhos, preparando-os para o futuro. Leve-os à 
ESCOLA! 

Corn este bom conselho me despeço até à prôxima 
ediçào deste vosso semanârio e deste vosso amigo. 

JMC 
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Queda de aviâo nisso 
foi provocada por 
paraiisaçao 
^ Pagina 1 

Choigu nâo excluiu as hipôteses de a 
catâstrofe ter sido provocada por uma 
falha no altimetro do aparelho, erro 
da tripulaçâo ou acto terrorista. 
Questionado no aeroporto de 
Vladivostok sobre a tese de uma 
explosâo, o director da Vladivostok 
Avia, Vladimir Razbejkine falou em 
"avaria no sistema de injecçào de 
combustivel, que provocou um 
vazamento e, em seguida, uma 
explosâo". 
Très moradores do povoado de 
Burdakovka, perto do quai o aviâo 

nos niotores 
caiu, viram de longe um relâmpago, 
segundo a comissâo local de 
Situaçôes de Emergência, que nâo 
informou se ele havia sido observado 
no alto ou em terra. Segundo o 
Ministério de Situaçôes de 
Emergência, 143 corpos foram 
encontrados no local do acidente. O 
aviâo transportava 135 passageiros e 9 
tripulantes. Entre os passageiros 
estavam 12 Chineses. O présidente 
russo, Vladimir Putin, decretou dia 
de luto nacional, em memôria das 
vitimas da catâstrofe. 

Aviâo espiâo 
dos Estados llnidos 
ià estâ desmantelado 
O aviâo espiâo norte-americano "EP- 
3", retido hâ très meses numa base 
militar chinesa, jâ estâ desmantelado 
e em "breve" serâ transportado para 
fora da China, anunciou a porta-voz 
do ministério dos Negôcios 
Estrangeiros chinés, Zhang Qiyue. 
"A desmontagem terminou e espera- 
se que, em bfeve, todo o trabalho 
esteja concluido", disse Zhang Qiyue. 
O ÈP-3", considerado um dos mais 
sofisticados aparelhos de espionagem 
do arsenal dos Estados Unidos, 
aterrou de emergência numa base de 
Hainan, sul da China, depois de uma 

colisâo corn um caça chinés, no 
passado dia 01 de Abril. 
O caça chinés despenhou-se no mar, 
provocando a morte do respectivo 
piloto, Wang Wei, e uma acesa guerra 
verbal entre os governos dos dois 
paises. A colisâo, que segundo a 
China foi da "inteira responsabilidade 
do "EP-3", ocorreu a cerca de 100 
quilômetros de Hainan. 

Segundo fontes norte-americanas, o 
aviâo serâ transportado para uma 
base norte-americana no Japâo, a 
bordo de um aviâo de carga russo. 

Mali: 

Confiscados 150 
quilos de marfirn ao 
aeroporto de Bruxelas 
A policia aduaneira do aeroporto 
nacional de Bruxelas apreendeu 150 
quilos de marfirn num carregamento 
procedente de Mali e corn destinado à 
China, anunciaram fontes belgas. 
Entre o material confiscado 
encontravam-se 44 dentes de 
elefantes em bruto, 29 dentes 
tratados, bem como aros e colares, 
estatuetas e maçanetas de portas. 
A policia aduaneira belga descobriu o 
achado, apôs um dos seus agentes 

suspeitar de um envio de 
"mercadorias pessoais", composto de 
33 caixas e corn um peso de 1.000 
quilos. 
A policia decidiu confiscar o 
material, jâ que a mercadoria nâo ia 
acompanhada de documentos do 
chamado Convénio sobre Comércio 
Internacional de Espécies Ameaçadas 
de Extinçâo (CITES), cujo objectivo é 
protéger a fauna e flora em perigo de 
desapareçimento. 

tCIPTO: 

Arqueôlogos 
descobrem tùmulo 
corn mais de 
3.000 anos 
Arqueôlogos descobriram o tùmulo 

de um sacerdote que serviu os faraôs 
corn mais de 3.000 anos, anunciou 
esta semana um dos mais 
conceituados especialistas do Egipto 
na matéria. 
Segundo Zabi Hawas, esta descoberta 
é importante porque revelou que a 
ârea contém muitos tümulos da 
XVIII à XX Dinastia faraônica. 
O tùmulo foi descoberto terça-feira 
em Abu Sir, a 35 quilômetros a sul do 
Cairo, datando do période do Novo 
Império, de 1500 A.C. a 1100 A.C. 
As gravuras descobertas no tùmulo 
revelaram que foi construido por Bin 
Amon, um sacerdote que era também 
guardiâo do Templo de Path, o antigo 
deus egipcio da Criaçâo, segundo o 

professor Hawas. 
Inscriçôes na pedra descobertas no 
tùmulo indicam que Bin Amon era 
quem guardava o selo divine de Ptah. 
O achado arqueolôgico encontra-se 
num complexe que inclui um grande 
pâtio e dois edificios, disse por sua 
vez o inspector de antiguidades 
Gaballa Ali Gaballa. "E notôrio que 
mais de 10 estâtuas foram construidas 
no pâtio, mas apenas duas se 
mantêm", acrescentou Gaballa. 

Entretanto, o professor Hawas 
adiantou que uma équipa de 
arqueôlogos levarâ a cabo mais 
escavaçôes no local em Setembro, 
esperando-se "muito mais descobertas 
do mesmo género". 

Este verâLo 
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Shimon Pores 
e Yasser Arafat 
em Lisboa 
^Pagina 1 

No final da reuniâo de très horas, 
na quai participou o chefe da 
diplomacia norueguesa, 
Thorbjorn Jagland, Arafat 
recusou tecer comentârios, 
remetendo-os para Peres e 
Guterres. 
Em breve encontre corn o DN 
apôs a reuniâo corn Peres, ao ser 
inquirido sobre que tipo de apoio 
pensava conseguir da IS, o lider 
palestiniano disse esperar "a 
pressâo sobre Israel para que 
cumpra os acordos jâ assinados". 
Arafat, que denunciou a situaçâo 
vivida pelos palestinianos - 
"fronteiras fechadas, cidades 
cercadas, desemprego, falta de 
medicamentos, culturas agricolas 
destruidas" -, criticou o facto de 
Israel ter recusado a iniciativa de 
paz jordano-egipcia e nâo estar a 
aplicar os pianos Tenet [director 
da CIA] e Mitchell. Numa alusào 
à disparidade de forças em 
confronte, Arafat recordou que 
nâo tem "F-16, canhôes ou 
misseis". 

O DN constatou que Arafat, 
visivelmente fatigado, ainda 
recebeu na madrugada de terça- 
feira o lider da oposiçâo laica 
israelita, Yossi Sarid. 
"Arafat disse a Peres que estaria 
disposto a fazer cem por cento de 
esforço para cumprir o cessar- 
fogo se Israel ajudar a melhorar 
as condiçôes . de vida dos 
palestinianos", disse ao DN fonte 
diplomâtica israelita, referindo-se 
â reuniâo na residência de 
Guterres. Peres terâ retorquido 
que, "logo que a violêneia cesse, 
abriremos as fronteiras". Esta 
decisâo é essencial para a 
economia palestiniana, em 
especial da Faixa de Gaza, cuja 
maioria da populaçâo activa 
trabalha em Israel. 
Momentos antes de deixar a 
reuniâo da IS para se encontrar 
corn Jorge Sampaio, Peres disse 
ao DN que o encontro da véspera 
com Arafat fora "informai e 
serviu para trocar pontos de vista. 
Nâo se tratou de negociaçôes". 
Inquirido sobre a disponibilidade 
do seu Governo para congelar a 

colonizaçâo logo que a violêneia 
cesse, Peres nâo sô confirmou, 
como frisou: "Insistimos no fim 
da construçâo de novos colonatos 
ainda antes do Relatôrio 
Mitchell. Os trabalhistas sâo 
contra novos colonatos e contra o 
alargamento dos existentes." 
Peres admite ser uma força 
moderadora no Governo de 
Sharon "até alcançarmos a paz; 
tenciono que o Governo avance 
nessa direcçâo; nâo hâ 
alternativa". E até quando 
aguentarâ que sejam tomadas 
decisôes nas suas costas e corn as 
quais nâo concorda? "Nâo o 
fazem; sâo muito cuidadosos em 
manter-me informado." 
Confrontado corn os 
bombardeamentos de Gaza pelos 
F-16, corn que nâo concordou, 
Peres explicou: "Foi uma 
excepçâo. Garanto que nâo 
voltarâo a ser usados." O Nobel 
da Paz réfuta estar a branquear o 
Governo de Sharon e a vender as 
piores ideias: "Sou mais um 
problema para Sharon do que ele 
é para mim." 

O MILéNIO 

Sampaio 
empossou novos 
ministros apos 
reuniâo corn 
Guterres 
Os sete novos ministros do Governo foram terça- 
feira empossados pelo présidente da Repüblica, 
numa cerimônia a que assistiu o ex-ministro das 
Finanças Pina Moura e faltou a ministra cessante 
da Saüde, Manuela Arcanjo. 
Corn esta remodelaçâo entraram para o XIV 
Governo Constitucional cinco novos ministros - 
Rui Pena, Correia de Campos, Braga da Cruz,Jülio 
Pedrosa e Antonio José Seguro -, um acumula 
pastas e outro troca de ministério. 
Assim, Guilherme D'Oliveira Martins acumula as 
Finanças corn a Presidência, Rui Pena é o novo 
ministre da Defesa, Braga da Cruz fica na 
Economia, Jülio Pedrosa assume a pasta da 
Educaçâo, Correia de Campos substitui Manuela 
Arcanjo na Saüde, Auguste Santos Silva troca a 
Educaçâo pela Cultura e Antonio José Seguro é o 
novo ministre Adjunto de Guterres. 
A cerimônia, que decorreu no Palâcio de Belém, foi 
antecedida por uma reuniâo de trabalho entre 
Jorge Sampaio e Antonio Guterres. 
Ontem, o chefe de Estado advertiu que o Governo 
nâo tem mais tempo a perder na resoluçâo dos 
problemas nacionais para responder às 
expectativas dos portugueses. 
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PS distancia-se de Guterres 

Coelho responsabiliza lider pela 
"natureza" da remodelaçâo e 
cumprimento de valores da 
esquerdeu Manuel Alegre concorda. 

E coin grande cepticismo e 
insatisfaçâo que o sector mais à 
esquerda do PS e o prôprio aparelho 
do partido esta a encarar a 
remodelaçâo do Governo. Jorge 
Coelho demarca-se claramente da 
escolha da nova équipa e diz que a 
viragem à direita é uma "questâo que 
o PS tem que reflectir". No mesmo 
senüdo se pronunciam Manuel 
Alegre e Vitor Ramalho. A entrada 
de très ministres independentes de 
direita - Braga da Cruz, Rui Pena e 
Jülio Pedrosa -, a confirmaçâo de 
Guilherme d'Oliveira Martins como o 
verdadeiro numéro dois do Governo e 
a ida de Rudolfo Lavrador, actual 
chefe de gabinete de Guterres, para a 
secretaria de Estado do Tesouro, é 
encarada por muitos como uma 
"perda de poder" do PS "laico" a favor 
de uma linha mais prôxima da Igreja 
Catôlica. "Acho que esta tudo muito 
claro: Guterres fez o Governo dele. O 
que esta em causa é o PS", disse um 
destacado socialista. O coordenador 
da Comissâo Permanente do PS nâo 
hésita em dizer que a "natureza da 
remodelaçâo é da responsabilidade 
pessoal do primeiro-ministro", 
preferiu salientar o facto de Guterres 
ter "alargado" o Governo em vez de 
comentar as escolhas. Questionado 
sobre se a entrada de independentes 
de direita nâo significa uma mudança 
na linha politica do Executivo, 
Coelho responde que "essa é uma 
questâo em que o PS deve reflectir", 
frisando, porém, que a "garantia que 
tem que ser dada quanto ao 
cumprimento dos valores, dos 
principios e do programa do PS é 
dada pelo primeiro-ministro". O 
"homem do partido" diz ainda 
acreditar que "o facto de ter sido ele 
[Guterres] a escolher as pessoas é a 
garantia que o programa do PS sera 
seguido". Reveladoras do seu estado 
de espirito sâo também as palavras de 
Manuel Alegre. "Na segunda-feira, 
respondendo â minha intervençâo. 

Antonio Guterres disse 
que nunca cederia a 
pressées externas, nunca 
faria uma politica neo- 
liberal e estava ansioso 
por contra-atacar a 
ofensiva da direita. 
Interrogo-me se tal sera 
possivel corn esta 
remodelaçâo. A primeira 
vista, ' independen- 
temente da indiscutivel 
qualidade das pessoas, 
parece-me que a escolha 
que foi feita nâo se ajusta 
ao discurso que Antonio 
Guterres fez nos ôrgâos 
do PS", disse. Mais 
cauteloso, mas na mesma 
linha, aparece Vitor 
Ramalho, que remete 
para os ombros de 
Guterres a responsa- 

bilidade de manter o rumo de 
governaçâo à esquerda. "Como a 
politica é que comanda tudo, a 
circunstância de haver 
personalidades no Governo de facto 
mais à direita nâo significa que, se 
houver vontade politica, essa viragem 
à direita ocorra." Apesar do torn 
moderado das declaraçôes, a verdade 
é que muitos socialistas sentem que o 
partido "perdeu peso" nesta 
remodelaçâo. E, corn ele, Jorge 
Coelho, consagrando-se Oliveira 
Martins como o verdadeiro 
"ideôlogo" do Executivo. Nem a 
entrada de Correia de Campos para a 
Saüde é considerada tranquilizadora. 
O PS nâo esqueceu as propostas 
liberalizadoras apresentadas no Livro 
Branco da Segurança Social, nem o 
facto de sô uma posiçâo pùblica de 
muitos dirigentes do PS contra essas 
medidas, fizeram recuar Ferro 
Rodrigues, entâo ministre da pasta na 
Lei de Bases da Segurança Social. 

Guterres fala da remodelaçâo 
do Governo 

O primeiro-ministro reafirmou, em 
entrevista â RTP, a convicçào de que 
fez uma boa remodelaçâo ministerial, 
dando um sinal ao pais de que quer 
restabelecer a confiança dos 
portugueses. Numa entrevista a 
Maria Elisa, em directe do seu 
gabinete de trabalho, em Sâo Bento, 
Guterrés admitiu existir um clima de 
mal-estar que se instalou entre si e os 
portugueses, assumindo que o seu 
objective é reganhar a "confiança" das 
familias e das empresas. "Nâo é tempo 
de vacas gordas para o Estado", 
reconheceu o primeiro-ministro, 
aceitando empenhar-se a fundo na 
aplicaçâo do Piano de Reforma da 
Despesa, porque sô corn um estado 
menos gastador pode haver melhorias 
na vida das familias e das empresas. 
Confrontado corn o que foi 
denominado de "sindroma dos ex- 
ministros", muitos ex-ministros 
mostrando incompreensâo pela 
forma como foram afastadas Guterres 
negou que fosse um caso 
generalizado, mas admitiu que 

muitos aceitaram mal 
que tivessem que ser 
remodelados. "Uma 
remodelaçâo nâo se 
explica", afirmou 
Guterres, admitindo que 
quer Pina Moura quer 
Manuela Arcanjo lhe 
manifestaram o desejo de 
sair do Governo. Sobre o 
sentido da alteraçâo 
ministerial, Guterres 
negou que se tratasse de 
uma viragem à Direita. 
Dando como exemplo o democrata- 
cristâo Rui Pena, garantiu que terâ a 
mesma politica de Defesa que tem 
vindo a seguir, avisando que o 
ministro nâo sera um embaixador das 
FA do Governo. Em relaçâo à Saüde, 
o chefe do Executivo admitiu também 
que "hâ um caminho e hâ um 
progresse mas insuficiente e hâ um 
problema de gestâo corn 
desperdicios" e disse ter "uma grande 
esperança na experiência e no elan de 
Correia de Campos para acelerar as 
reformas para um sistema de Saüde 
mais igTjalitârio". Quanto à Educaçâo, 
o primeiro-ministro aceitou que "é 
precise tornar püblica a avaliaçâo de 
todas as escolas nacionais". 
No que respeita ao Estado da 
Economia, Guterres voltou a 

defender a tese da "aterragem suave 
da economia portuguesa".- Em anâlise 
esteve também o estado da Boisa de 
Valores em que Guterres revelou que 
estâo em preparaçâo novas medidas 
de reanimaçâo bolsista para o 
Orçamento do Estado de 2002. 
Perante a reforma fiscal, que 
desagradou aos sectores financeiros, 
o primeiro-ministro considerou ter 
feito uma "reforma boa", mas teve 
dificuldades em explicar as vantagens 
para os contribuintes por conta de 
outrem decorrentes das alteraçôes, 
que disse, passam a descontàr menos 
para o Estado. Em relaçâo ao 
proximo Orçamento de Estado e à 
sua aprovaçâo, Guterres lançou um 
apelo "a quem quiser colaborar, seja 
da Esquerda seja da Direita". 
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Mordecai Richler 
Faleceu gigaxite da literatura canadiana aos 70 anos 

A maioria dos matutinos de Toronto 
abriram as ediçôes de quarta-feira 
com a seguinte frase: “O mundo 
perdeu um indivîduo grosseiro com 
um enorme coraçâo e um maciço 
talento, corn a morte de Mordecai 
Richler, ao 70 anos”. Nos romances 
e ensaios que escreveu, Richler 
espicaçou pretensôes e criou 
personagens muito humanas que 
sempre lutaram para harmonizar o 
seu espirito corn o seu prôprio 
ambiente. 
De acordo corn a romancista 
Margaret Atwood, Richler era uma 
espécie de todo-o-terreno que seguia 
qualquer rasto. Para ela, Mordecai 
era “tâo permanente, tâo substancial. 

tâo actual e consciente do mundo 
que o rodeava, que se torna dificil 
acreditar na sua mortalidade”. A 
mortalidade chegou como um ruido 
surdo para os amigos, familia e os 
leitores em gérai quando Mordecai 
Richler faleceu subitamente, vitima 
de cancro. Jâ algum tempo que se 
encontrava doente e recebia 
tratamento, mas o fim chegou mais 
râpido do que era esperado. 
A novelista Barbara Gowdy, que um 
dia declarou que sô existia uma 
Madonna, um Deus e um Mordecai, 
disse: “Eu sabia que ele estava 
doente, mas ainda estou em estado 
de choque. Sempre se fica aturdido 
quando cai a realeza... e ele era uma 
realeza literâria”. 
Primeiro o choque, depois as 
lâgrimas e finalmente os tributos a 
Mordecai Richler chegaram 
daqueles que o conheciam 
pessoalmente e daqueles que apenas 
o conheciam como escritor e como 
uma personalidade maior que a vida. 
No fim de tudo, sera o seu talento 
como escritor que ficarâ como 
patrimônio que se estende para além 
da familia e dos amigos. Serâo os 
leitores que manterâo o seu nome 
vivo, assim como os sens 
personagens, através da sua obra. 

Ana Fernandes 

Pf Rf - Pf R 
L.L.B.O. 

CHURRA8QUEIRA 
GRILL HOUSE  

Aqui ninguém 
paga impostos 
Agora, aos almoços, 

ninguém paga taxa de 
imposto na comida e bebida 

Grande garrafeira 
a bons preços 
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Cozinha tradicional 
portuguesa corn 
dois cozinheiros 

vindos de Portugal 

928 College St, Toronto 
(College e DovercourO 

Réservas e encomendas para fora: 

Tel.: 416 537- 

AMANDA PONTES: 
A voz de Winnipeg 
encanten Torente 

Realizou-se no passado fim de 
semana o 20“ aniversârio da Pesta do 
Imigrante, no Dovercourt Park, em 
Toronto. Tal como tem vindo a 
acontecer noutros aniversârios, a festa 
do imigrante reùne sempre grandes 
nomes da mùsica comunitâria. Este 
ano, a festa contou corn a presença de 
Sarah Pacheco, Catarina Cardeal, 
Avelino Teixeira, agrupamento 
Starlight e pela primeira vez Amanda 
Pontes, vinda de Winnipeg. 
Mais uma vez, sentiu-se o empenho 
que a comissâo colocou na 
organizaçào de mais uma festa e, nâo 
fosse a chuva e a trovoada de sâbado, 
que sem pedir licença interrompeu a 

actuaçâo - como sempre excelente - 
de Sarah Pacheco e colocou um final 
- râpido e desagradâvel à festa, tudo 
tinha sido perfeito. 
A revelaçâo deste ano foi Amanda 
Pontes. Para muitos, pelo menos de 
nome, a Amanda jâ era conhecida. 
Porém, poucos eram os que jâ a 
tinham visto actuar. Amanda subiu 
ao palco, canton, encantou e 
conquistou o püblico présente. A 
imagem de uma menina que o 
Milénio jâ tinha divulgado hâ uns 
tempos, jâ estâ a esconder-se por trâs 
de uma bonita adolescente, 
possuidora de uma bêla voz, presença 
em palco e, sobretudo, muita energia. 
Nem os 11“C de temperatura de 
domingo a fizeram parar em palco. 
Amanda interpretou vârios temas - 
alguns jâ sens - outros de cantores 
que admira e que a influenciam no 
campo musical. 
Orgulhoso estava o pai, Mârio Pontes, 
que nem por um minuto se afastou da 
mesa de som para as instruçôes de 
um bom empresârio e para admirar, 
tal como todos os présentes, o talento 
que ali se apresentava. Amanda 
Pontes conquistou o pùblico da festa 
do imigrante, em Toronto. Estamos 
convictos que conquistarâ muito mais 
noutras ocasiôes, nâo sô em Toronto, 
mas também na cidade de onde é 
oriunda - Winnipeg - e um pouco 
por todas as comunidades 
portuguesas do norte América. Boa 
Sorte e parabéns. Até à prôxima, 
Amanda! 

Ana Fernandes 

500 litros de 
Gasolma 
Prémio 
Summerfest 
West York 
Marcus Vinicius em 
representaçâo da West York 
Chev Olds, entregou 
recentemente, no stand 
situado 178.5 da St. Clair Ave. 
West em Toronto, o prémio de 
500 litros de gasolina a Isabel 
Fontes, que foi a vencedora na 
extracçâo, que teve lugar no 
Summerfest 2001, no 
Earlscourt Park em Toronto. 
West York Chev Olds e Cirv 
Fm, renovam os sens parabéns 
a Isabel Fontes. 
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Governo avança 
piano contra a dor 

Chaînas reduzem 
a cinzas 400 
hectares de Gérés 

Antes de abandonar o cargo, 
Manuela Arcanjo aprovou o Piano 
Nacional de Luta Contra a Dor, 
tratando-se, assim, de uma das suas 
ultimas medidas como ministra da 
Saüde. O piano elaborado pela 
Direcçâo-Geral de Saüde, tem como 
"objectivo o desenvolvimento até 
2007 nos serviços oficiais de 
prestaçào de cuidados de saüde, da 
organizaçâo de Unidades de Dor". 
Para além de définir um sistema de 
organizaçâo dos serviços contra a dor, 
no projecto é dado um conjunto de 
recomendaçôes para o controlo da 
dor aguda, crônica e obstetricia. "Este 
piano serve para melhorar o modelo 
organizativo, criando classificaçôes 
de serviços para que os critérios de 
qualidade sejam cumpridos. Mas 
também dâ orientaçôes de boas 
prâticas aos profissionais", explicou 
Alexandre Diniz, da Direcçâo-Geral 
de Saüde (DGS). 
Ao todo estâ prevista a existência de 
140 unidades para o tratamento da 
dor, espalhadas pelo pais e com varias 
funçôes. Para isso foram definidos 
diferentes tipos de serviços: unidades 
de nlvel bâsico, unidades terapêuticas 
de dor (nivel I), unidades 
multidisciplinares de dor (nivel II), 
centros multidisciplinares (III) e 
unidades de dor aguda pôs- 
operatôria. De acordo corn o 
documento, em 2007, pelo menos 75 
por cento dos hospitals distritais terâo 
unidades de nivel I, o que 
corresponde a 50 serviços. 
Nos hospitals centrais ficarâo as 
unidades de nivel II e prevê-se a 
existência de 16. No que se référé a 
centros multidisciplinares de dor 
estâo previstps apenas dois em 
hospitais corn vocaçâo universitâria. 
A maior quantidade de unidades sera 
a de dor aguda pôs-operatôria pois 
estâ definida a existência de 72, 
distribuidas por estabelecimentos 
hospitalares com actividade cirürgica. 

Funçôes dos serviços 

As'’ unidades terapêuticas, que como 

todas as outras vâo funcionar em 
espaço prôprio, "sâo vocacionadas 
para diagnôstico e orientaçâo 
terapêutica de doentes corn dor 
crônica, corn capacidade para intervir 
em situaçôes de urgência, aplicar 
alguns tratamentos e referenciar para 
especialidades complementares de 
apoio ao doente". Para além disso, é 
obrigatôria a existência de pelo 
menos très médicos, sendo um deles 
especializado em psiquiatria ou, em 
alternativa, dois profissionais e um 
psicôlogo. 
As unidades de nivel II terâo 
capacidade para assistir doentes em 
ambulatôrio, internados ou em 
situaçâo de urgência. Estes serviços, 
que serâo constituidos por équipas 
multidicisplinares, darâo resposta a 
situaçôes de dor crônica, oncolôgica, 
dor aguda nâo cirürgica e 
agudizaçôes da dor crônica. Os 
centros multidisciplinares terâo 
maior capacidade dos que as 
anteriores para que possam levar a 
cabo investigaçôes na area da dor, 
assim como dar formaçào pré e pôs- 
graduada, incluindo programas de 
mestrado e doutoramento, tendo para 
isso de estar integrada ou filiada em 
instituiçâo de investigaçào ou ensino 
universitârio. De acordo com 
Alexandre Dinis, o piano começarâ 
em breve a funcionar. "Estamos a 
preparar as brochuras para difundir o 
piano aos profissionais e 
administradores". 
Depois de terem conhecimento do 
programa, serâo os prôprios hospitais 
a organizar, corn os sens profissionais, 
âs respectivas unidades. As obras de 
adaptaçâo ou ,^’a compra de 
equipamento necessârio serâo 
financiadas pela Quadro 
Comunitârio de Apoio. O programa 
apresenta também um conjunto de 
orientaçôes técnicas para promover 
boas prâticas profissionais "Sâo dadas 
orientaçôes. Mas a verdade é que se 
trata de um verdadeiro serviço de 
humanizaçâo, feito a pensar na 
pessoa que sofre", référé Alexandre 
Dinis. 

Ao fim de 35 horas de intenso 
combate as chamas foi dado como 
extinto o incêndio que desde as 03h30 
da madrugada de domingo reduziu a 
cinzas 400 hectares de floresta, entre 
a Ermida e a Pedra Bêla, em pleno 
Parque Nacional da Peneda-Gerês 
(PNPG). 
Tratou-se de um fogo de grandes 
dimensôes, que chegou a ser dado 
como extinto ao final da tarde de 
sâbado, mas que acabou por 
reacender-se às primeiras horas da 
madrugada de domingo, numa zona 
de acessos quase impossiveis. Contas 
feitas, ardeu uma ârea corn quatro 
quilômetros de comprimento e um de 
largura, cerca de 400 hectares, 200 
dos quais de pinhal, corn apenas 15 
anos, e mais de 60 hectares de 
medronheiro, uma das espécies de 
grande importância biolôgica no 
PNPG. 
O prejuizo é incalculâvel, atendendo 
à riqueza botânica da zona, dado que 
esta floresta servia de abrigo para 
uma assinalâvel populaçâo de corsos 
e javalis, mas, sô no que respeita ao 
pinhal, estima-se que seja necessârio 
um investimento superior a 50 mil 

Quatro pessoas morreram em praias 
nâo vigiadas no primeiro mês da 
época balnear, disse à agência Lusa 
fonte do Institute de Socorros a 
Nâufragos (ISN). As vitimas, todas do 
sexo masculino e corn idades entre os 
38 e os 48 anos, morreram por 
afogamento nas praias de Caxinas 
(Vila do Conde), do Pescador (Viana 
do Castelo), na zona maritima 
rochosa do Portinho do Forno e no 
porto de abrigo dos pescadores da 

contos, para procéder ao 
reflorestamento da ârea. O fogo foi 
combatido por seis corporaçôes de 
bombeiros (Terras de Bouro, Taipas, 
Amares, Vila Verde, Esposende e 
Braga), num total de 80 homens, 
apoiados por mais de 20 viaturas. No 
domingo, chegou a verificar-se a 
intervençâo dos meios aéreos, dois 
aviôes e um helicôptero, mas o 
intenso nevoeiro que cobria toda a 
zona montanhosa do Gérés impediu, 
para desespero dos bombeiros, que 
tal voltasse a verificar-se. Atendendo 
à acentuada inclinaçào da encosta da 
Pedra Bêla, onde os acessos sâo 
praticamente inexistentes (sobretudo 
na chamada Quinta dos Franceses, 
onde as chamas lavraram corn mais 
intensidade), a nâo actuaçâo dos 
meios aéreos dificultou "imenso" a 
vida aos homens no terreno. Valeu o 
facto de terem conseguido fazer 
chegar ao local da ültima frente do 
fogo um autotanque pesado dos 
Bombeiros Voluntârios das Taipas, 
corn cerca de mil metros de 'manga', 
o que permitiu atacar as chamas de 
baixo para cima, em toda a sua 
extensâo. 

Carrapateira (Sagres). No mesmo 
periodo da época balnear do ano 
passado o ISN registou a morte de 
cinco banhistas, sendo dois em praias 
vigiadas e très nâo vigiadas. Este ano, 
em Junho nâo se registou qualquer 
morte em praias vigiadas. O ISN estâ 
a realizar entretanto um curso de 
nadadores salvadores, que até 13 de 
Julho darâ formaçào a 28 pescadores 
da praia da Fonte da Telha, no 
concelho de Almada. 

tpocfl bmm 
Quatro mortos em 
praias nâo vigiadas 

Familias de Tavira 
recebem ajuda 
tinanceira 
o governador civil de Faro, Fialho 
Anastâcio, entregou no inicio da 
semana a 14 familias de Tavira os 
apoios financeiros concedidos pelo 
Ministério da Administraçâo Interna 
(MAI) às vitimas dos temporais 
ocorridos no ültimo Inverno na 
regiâo. 
As familias receberam um total de 
1.237 contos (6.200 euros) para 
comparticipar nas reparaçôes em 
imôveis e material eléctrico. 

Os temporais ocorridos no ültimo 
trimestre de 2000 e inicio do 
présenté ano afectaram ainda 27 
familias de Tavira e Alcoutim (uma), 
que Jâ tinham recebido o referido 
subsidio em Abril passado. 

As 41 familias de Tavira e Alcoutim 
afectadas pela intempérie foi 
distribuido pelo Governo Civil de 
Faro um total de 4.600 contos (23 mil 
euros). 

[DaMMŒQE® 
^Linhas de crédito 
► 2® e 3^ Hipotecas 
^Pagamento de dfvïdas 
^ Pianos de financîament:o 
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Sindicato 
quer regulamentar 
ciberiornalismo 
A necessidade de 
reg^amentar o jomalismo 
online foi defendida, na 
sexta-feira passada, pelo 
Sindicato dos Jornalistas (1^), 
que "esta a trabalhar no 
sentido de apresentar 
propostas concretas" sobre a 
matéria. 

A estrutura sindical vai ainda, de 
acordo com informaçôes recolhidas 
pela Lusa, promover, na segunda 
quinzena de Setembro, o primeiro 
Encontro Nacional de Jornalistas 
Online, com o intuito de "debater o 
exercicio do jomalismo neste novo 
segmento e as formas de protecçâo 
dos direitos dos Jornalistas nas 
empresas". 
Estas informaçôes constam de um 
comunicado emitido a propôsito da 
Imaterial TV, um projecto de site 
noticioso em que trabalham cerca 
de 40 jornalistas que, segundo o SJ, 
nâo recebem ordenados desde 

Fevereiro. 
A situaçâo dos profissionais é 
agravada pelo facto de nâo poderem 
recorrer ao subsidio de desemprego, 
jâ que, "nos très ou quatro meses em 
que os ordenados foram pagos", a 
empresa responsâvel pelo projecto 
nâo fez os devidos descontos para a 
Segurança Social. 
A maior parte dos jornalistas 
afectados pela situaçâo foi 
recrutada em Outubro pela 
Neurônio (uma empresa de serviços 
na ârea da Internet), que nunca 
chegou sequer a disponibilizar a 
Imaterial TV na rede. 
Segundo o sindicato, os jornalistas 
estâo actualmente sem local de 
trabalho e a Neurônio "nega 
qualquer relaçâo" corn eles, "apesar 
de ter aproveitado as suas criaçôes e 
sugestôes". 
Perante a situaçâo, o SJ, além de 
chamar a atençâo para a 
necessidade de regulamentar o 
sector, pretende denunciar o caso à 
Inspecçâo-Geral do Trabalho e 
recorrer aos tribunais. 

VW JETTA GLS DE 2001 
2.0L, 5VEL., AR GOND., ABS, 
VlDROS ELéCTRICOS, FECHO 
CENTRAL DE PORTAS, ESPELHOS 
ELéCTRICOS E AQUECIDOS, 
COLUNA DE DIRECÇÀO 

REGULâVEL EM ALTURA E 
PROFUNDIDADE, CRUISE 
CONTROL, RâDIO FM/AM 
CASSETE, ALARME, 4 AIR BACS, 
BANCOS AQUECIDOS, 2 ANOS DE 
MANUTENÇÂO E ASSISTÊNCIA ^ 
NA ESTRADA. illr m 

Compra em lease 36 pagamentos 20.000Km por ano. taxas de transporte, preparaçào, 
ar condicionado, gasolina e administraçào, sào pagas no acto de entrega. 

PARA MAIS INFORMAÇÔES CONTACTE 

FILIPE GOMES Drivers wanted, w 

York Volkswagen 

1950 Wilson Ave., Weston On. 416-741-7480 

Pontapé mata agente 
da GNR de Sacavém 
Um agente da Guarda Nacional 
Republicana (GNR) de Sacavém 
morreu no Hospital de Santa Maria, 
em Lisboa, na sequência de uma 
agressâo de que foi vitima na noite de 
segunda-feira, apôs uma discussâo 
corn um automobilista. 
Segundo uma fonte da corporaçào, o 
incidente aconteceu no Bairro da 
Fraternidade, em S. Joâo da Talha, 
concelho de Loures, quando o agente 
da GNR, que se encontrava em férias, 
se envolveu numa acalorada 
discussâo corn o agressor. 
De acordo corn testemunhas do 
incidente, a discussâo foi-se tornando 

Greve na 
Os trabalhadores de terra da TAP 
vâo fazer uma greve parcial nas 
prôximas sexta e terça-feira, em 
protesto pela "récusa" do Conselho de 
Administraçào de "negociar uma 
efectiva reposiçâo do poder de 
compra para 2001". 
A paralisaçâo, convocada ■ por 10 
sindicatos, incide sobre as primeiras 
duas horas e meia de cada turno. Os 
trabalhadores farâo ainda greve às 
horas extraordinârias durante sete 
dias, entre sexta- feira e a quinta-feira 
da prôxima semana. 
Os sindicatos recusaram no passado 
dia 28 uma proposta da 
administraçào, tendo ficado acordada 
nova reuniâo, na quai a empresa 
apresentaria alteraçôes à sua 
proposta. A nova reuniâo, prevista 
para segunda-feira, acabou por nâo 
ser marcada e a administraçào, 
segundo os sindicatos, remeteu-se a 
um "silêncio que também indicia falta 
de respeito pelos représentantes dos 
trabalhadores e uma falta de vontade 
négociai". 

cada vez mais acalorada e o agente 
acabou por ser agredido no peito corn 
um violento pontapé, que o deixou 
inanimado. 
Chamados ao local, os técnicos do 
Instituto Nacional de Emergência 
Médica (INEM) ainda tentaram a 
reanimaçâo, mas acabaram por 
transportar a vitima para o Hospital 
de Santa Maria, onde veio a falecer 
na madrugada de terça-feira. 
O agente da GNR tinha 49 anos, era 
casado e pai de très filhos, dois deles 
menores. O agressor, de 27 anos, foi 
imediatamente detido e conduzido 
para as instalaçôes da Guarda. 

W 
A proposta recusada era para o 
estabelecimento de um acordo trienal 
para vigorar entre o présente mês e 
Dezembro de 2003 - "ou seja, à 
partida, a actualizaçâo salarial de 
2001 séria atrasada seis meses, 
provocando assim uma ainda maior 
perda do poder de compra". Acresce 
que "esta reposiçâo do poder de 
compra nâo integraria o vencimento- 
base - séria uma remuneraçâo 
adicional" -, pelo que "os actuals 
vencimentos-base manter-se-iam 
inalterâveis até 2004". 
A administraçào pretendia ainda que 
corn o acordo se encerrasse "para o 
periodo 2001/2003 a negociaçâo de 
quaisquer actualizaçôes ou aumentos 
salariais", o que corresponderia a 
"congelar qualquer 
alteraçâo/melhoria das carreiras 
profissionais", referem os sindicatos. 

PJ detém suspeitos 
de pratica de fuite e 
falsificaçâo de viaturas 
A Policia Judiciâria anunciou no 
inicio da semana a detençâo em 
Aveiro de 11 suspeitos de associaçâo 
criminosa em prâticas de furto, 
falsificaçâo e receptaçâo de viaturas. 
Sete dos suspeitos vâo ser présentés 
ao juiz de Instruçâo Criminal, 
aguardando os restantes pelos 
ulteriores trâmites processuais 
mediante apresentaçôes 
quinzenais, por decisâo judicial. 
Ôs suspeitos têm idades 
compreendidas 
entre os 17 e 
os 52 anos. 
Durante a 

operaçâo, dirigida pelo 
Departamento de Investigaçâo 
Criminal de Aveiro, foram 
apreendidas sete viaturas ligeiras e 
oito motociclos, de grande cilindrada 
e potêneia, em estado novo e corn 
matriculas belgas. 
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Mulher estrangulada 
em Vilar de Andorinho 

Uma mulher de 34 anos, residente 
em Vilar de Andorinho, apareceu 
morta no inicio da semana, nas 
proximidades do Hospital de Santos 
Silva, em Vila Nova de Gaia, 
apresentando marcas évidentes de ter 
sido estrangulada e espancada. 

O corpo de Maria de Lurdes Ferreira 
da Silva foi encontrado num campo 
por um irmào e um outro individuo, 
ambos arrumadores de carros. "A 

rapariga estava nua da cintura para 
baixo, tinha o pescoço todo negro e a 
cara e os olhos muito pisados. De 
certeza que alguém se serviu delà e 
depuis matou-a para nâo lhe pagar", 
disse José Maria dos Santos, um 
arrumador conhecido da vitima. "A 
Lurdes jâ por aqui andava hâ cerca 
de quatro anos. Ajudava-nos a 
arrumar carros, e de vez em quando 
la aparecia um cliente, acrescentou. 
"Nào sei quem teve coragem de fazer 
uma coisa daquelas. Até uma criança 
de sete ou oito anos tinha força para 
a matar. Era uma mulher frâgil e 
debilitada devido à droga e por sofrer 
de asma e bronquite. Por isso, podia 
aparecer morta numa esquina a 
qualquer momento", afirmou Manuel 
Antonio, irmâo da vitima. Maria de 
Lurdes Silva Vivia corn a màe, dois 
irmàos e uma irmâ. numa habitaçâo 
humilde. Todos os dias de manhà 
saia de casa e dirigia-se para as 
proximidades do Hospital Santos 
Silva. "Sô um bandido sem 
escrüpulos poderia ter feito uma 
coisa daquelas. 

Assaltantes 
matam pai e f ilho 
Dois homens, pai e filho, foram na 
madrugada de terça-feira, 
brutalmente assassinados na casa 
onde residiam, na freguesia de 
Moure, concelho de Vila Verde. 
Antonio da Silva Gonçalves, de 81 
anos, e o filho. Manuel Oliveira 
Gonçalves, de 40, foram vitimas de 
vârios golpes de arma branca, 
alegadamente desferidos por 
assaltantes. 

Os corpos foram encontrados à hora 
de almoço pelas assistentes sociais 
que, como todos os dias, lhes levavam 
a refeiçào, fornecida pelo Centro 
Social da freguesia. O filho ainda foi 
transportado corn vida para o 
Hospital Central de Braga, mas 
acabou por nào resistir aos 
ferimentos. Ao que se apurou no 
local. Antonio Gonçalves terà sofrido 
cerca de vinte golpes de faca, que lhe 
terào provocado a morte na altura da 
agressào. O filho. Manuel Gonçalves, 
apresentava diverses hematomas, no 
corpo e na cabeça, mas foi 
encontrado ainda corn vida, em cima 
da cama e coberto corn uma manta 
totalmente ensanguentada. 
"Encontrei o senhor Antonio junto à 
cama, corn a cabeça cheia de sangue 
e, na mào, tinha um pau corn cerca 
de um metro de comprimento", 
descreveu Joaquina Rodrigues, a 
assistente social que encontrou as 
vitimas desta tragédia. "Entrei em 
pânico e gritei a uma vizinha que 
chamasse uma ambulância, porque o 

Manuel ainda estava vivo, embora 
muito mal, corn um golpe enorme na 
cabeça", sublinhou. 
A GNR de Prado tomou conta da 
ocorrência, tendo entregue o caso à 
Policia Judiciâria de Braga, que 
recolheu os dados possiveis no 
interior da habitaçâo, a fim de 
investigar as causas desta tragédia. 
Embora nào quisessem adiantar 
nada de concrete, as autoridades 
inclinavam-se para a hipôtese de 
duplo homicidio praticado em 
consequência de eventuais tentativas 
de resistência por parte das vitimas, 
mas também nào colocavam 
totalmente de parte "outres cenârios 
possiveis". A ünica certeza é que os 
vizinhôs, alguns a poucos metros, 
nào deram pela conta de nada. Os 
muitos populares que se juntaram 
proximo da residência das vitimas, 
assim como os familiares, estavam 
"totalmente convencidos" de que se 
tratou de "um assalto corn 
consequências mortals", até porque, 
apesar dos seus parcos recursos 
financeiros, jâ por duas vezes tinham 
sido roubados e, da ultima vez, corn 
violência à mistura. "Da primeira vez, 
hâ cerca de très anos, roubaramdhes 
cerca de 700 contos, mas no segundo 
assalto, hâ pouco mais de um ano, 
levaram-lhes mais de 900 contos e 
ainda agrediram o senhor Antonio 
corn um ferro", contou uma vizinha 
das vitimas, sublinhando que, "dai 
para câ, nunca mais andou muito 
bem e até deixou os negôcios". 

RÇORES: 

Greve na Transmaçor 
poderà cancelar 
algumas viagens 
Faial/Pico 
Os trabalhadores da empresa 
‘Transmaçor - Transportes Maritimes 
Açoreanos’, anunciaram uma greve 
às horas extraordinârias a partir de 
segunda-feira, provocando o 
cancelamento de très a seis ligaçôes 
entre o Faial e o Pico. 
Aqueles funcionârios, pertencentes 
ao Sindicato dos Marinheiros 
Mercantes, nào estâo dispostos a 
trabalhar além das 08:00 às 17:00 
enquanto nào houver um acordo corn 
a empresa relativamente aos 
aumentos da tabela salarial. 
José Fernando Silva e Joâo Ricardo 
Tavares, dois dos trabalhadores da 
Transmaçor, explicaram em 
conferência de imprensa na Horta 
que tudo se deve a um impasse nas 
negociaçôes sobre os salaries. 
Os trabalhadores defendem um 
aumento de 5 por cento, a 
Administraçâo oferece apenas 3,.5 por 
cento. 
Se nào houver acordo até ao final 
deste fim-de- semana, a greve às horas 
extraordinârias ira originar, a partir 
de segunda-feira, o cancelamento de 

très das seis ligaçôes diârias entre as 
ilhas do Faial e Pico. 
Um problema que surge na sequência 
do alargamento dos horârios da 
Transmaçor, que disponibiliza de 
Verâo mais duas viagens entre as 
duas ilhas do que acontecia durante o 
Inverno. 
Os trabalhadores jâ avisaram que nào 
garantem a viagem das 07:45, assim 
como a das 17:00 e das 20:00, 
manifestando, no entanto, 
disponibilidade para efectuar as 
viagens que obriguem ao transporte 
de doentes do Pico para o Faial. 
Aqueles funcionârios lamentam, por 
outro lado, os incômodos causados 
aos passageiros corn esta atitude, mas 
recordam que sào eles que asseguram 
durante todo o ano, mesmo em 
condiçôes de mau tempo, um serviço 
de transporte de passageiros e 
mercadorias ‘reconhecido 
unanimemente como um serviço de 
qualidade’. 
A Transmaçor transporta 
anualmente entre as ilhas do Faial e 
Pico mais de 300 mil passageiros. 

Carabram 
Portuguese Heritage Committee 

Julho 2001 
Directamente de 
Portugal, Beira Baixa, 

Os ZABUMBAS 
pastores da Serra da 
Estrela iÜ:’ 

Visite o pavilhâo português 
Sexta-feira 6 - entre as 18h00 e a OlhOO 

Sàbado 7- entre as 14h00 e a 01h00 
Domingo 8- entre as 12h00 e as 19h00 

25 Fisherman Drive 
Brampton 
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Agressor com 
acido ja esta 
na cadeia 
Ja se encontra preso preventivamente, 
apos quatre dias de fuga, o individuo 
suspeito de ter derramado acido 
sulfurico sobre a ex-namorada, 
Ouvido na segunda-feira, durante 
toda a manhâ, no Tribunal Judicial 
de Viseu, o suspeito, de 26 anos, 
residente em Barbeita, freguesia de 
Rio de Loba, viu confirmada a prisâo 
preventiva no Estabelecimento 
Prisional de Sào Pedro do Sul. 
A detençâo aconteceu na estaçâo de 
caminhos-de-ferro de Mangualde. Tal 
como havia sido previamente 
acordado entre familiares e a PSP de 
Viseu, o alegado agressor, que nos 
ultimos dias procurou refügio na casa 
de familiares, em França, aceitou 
entregar-se as autoridades. 

Sem resistencia 

A salda do Sud Express, o homem 
tinha à sua espera o irmao e um 
agente da Policia. Sem oferecer 
qualquér resistência, e sem recurso a 
algemas, o presumivel agressor 
entrou para o carro policial nao 
identificado, estacionado no exterior, 
e partiu a grande velocidade. Depois 
de urn primeiro depoimento no 
comando da PSP, seguiu para o 
Tribunal de Viseu onde confessou a 
autoria do crime. 
No exterior do edificio judicial, 
alguns familiares proximos da Susana 
Catarina Fernandes, a jovem, de 22 
anos, atingida, na ultima quinta-feira 
por acido corrosivo, em mais de 50% 
do corpo, clamavam justiça. 
"Queremos ver a cara do assassino", 
dizia uma prima, indignada com a 
camisola que encobriu o rosto do 

presumivel agressor, nas curtas 
passagens pelos corredores judicials. 
Junto de fonte prôxima da familia do 
acusado, soube-se que o individuo 
fugiu para França na propria noite do 
crime. A boleia, num camiào TIR. 
Para o regresso e entrega voluntâria 
às autoridades, concorreu, segundo a 
mesma fonte, a capacidade 
negociadora das brigadas Anti-Crime 
da PSP de Viseu. 
Segundo a mesma fonte, o carro da 
ex-namorada da suspeito confirma a 
capacidade co'rrosiva do produto 
utilizado para a agredir. "O châo do 
automôvel esta comido, junto ao 
condutor, e alguns manipulos foram 
danificados", acrescenta a fonte, que 
admite que o alegado agressor tenha 
utilizado luvas para concretizar a 
agressâo. 

Vitima sujeita a 
intervençâo cirûrgica 

Atingida por âcido em cerca de 50% 
da superficie corporal, Susana 
Catarina Fernandes Coelho foi 
sujeita, na Unidade de Queimados 
dos Hospitals da Universidade de 
Coimbra, a uma primeira limpeza 
cirûrgica (escarectomia) às coxas e 
faces. 
Segundo o serviço de relaçôes 
pùblicas daquela unidade hospitalar, 
a intervençâo "decorreu sem 
incidentes". A mesma fonte 
acrescentou que a jovem mantém-se 
ligada ao ventilador. A sua situaçâo 
clinica continua a ser "delicada e 
bastante grave". 

(K0R£$/P. P^LCflPfl 

Ribeira Grande 
vai ter hipermercado 
em Outubre 
o quinto hipermercado açoriano da 
cadeia "Modelo" abre em Outubro 
na Ribeira Grande, cidade da costa 
norte da ilha de S. Miguel, disse à 
Agência Lusa uma fonte 
empresarial. 
A nova estrutura, construida pela 
INSCO - sociedade entre o grupo 
local Sousa Lima, a SONAE e a 
Moagens Terceirense -, terâ uma 
area coberta de 1.500 metros 
quadrados e 12 caixas de saida. 
O primeiro hipermercado da cadeia 

"Modelo" abriu em Ponta Delgada 
em 1993, seguindo-se-lhe as grandes 
superficies de Angra do Heroismo, 
Horta e Praia da Vitôria. 
Corn a implantaçâo dessa rede, a 
INSCO, em que o grupo Nicolau 
Sousa Lima detem 80 por cento do 
capital, passou a liderar o comércio 
nos Açores. 
Ponta Delgada é a ünica cidade 
açoriana corn uma grande superficie 
comercial nâo pertencente à cadeia 
"Modelo". 

Al ganha novas faixas 
de rodagem 
A auto-estrada Lisboa/Porto (Al) vai 
ser alargada de duas para quatro 
faixas a partir de Setembro, mas 
apenas na regiâo do Porto (entre o nô 
corn o IC24 e os Carvalhos, sentido 
N/S). A duplicaçào da via no sentido 
Sul/Norte, na mesma zona, estarâ 
concluida até ao final do ano, 
completando a primeira fase de 
alargamento da Al, a mais 
importante auto-estrada da rede 
nacional. A segunda fase desta 
empreitada - a relocalizaçào da praça 
da portagem para uma zona mais a 
Sul - ainda esta dependente da 
decisâo do Ministério do Ambiente 
sobre o estudo de impacte ambiental 
(EIA). A Al, que liga Lisboa e Porto 
na extensào de 295,1 quilômetros, 
tem um trâfego diârio médio anual 
de—mais de 37.300 veiculos, sô 
ultrapassado pela A5 (auto-estrada 
que liga Lisboa a Cascais) corn cerca 
de 78 mil. No sublanço Feira- 
Carvalhos, antes da chegada ao 
Porto, actualmente em obras, o 
trâfego médio diârio é de 47.714 
veiculos, um registo considerâvel mas 
bastante inferior ao de zonas da 
regiâo de Lisboa. Por exemplo, no 
sublanço Alverca - Vila Franca de 

.Xira, que serve directamente Lisboa e 
a sua coroa mais prôxima, o trâfego 
médio diârio é de 79.762 veiculos. 

seguido dos sublanços Vila Franca- 
Carregado, corn 67 946, e Carregado- 
Aveiras de Cima, corn 50 232. Nos 
termos dos contratos de concessâo 
que o Estado vem celebrando, as 
concessionârias de auto-estradas sâo 
obrigadas ao alargamento do numéro 
de faixas de circulaçâo em funçâo do 
aumento de trâfego. Dois anos depois 
de a média do trâfego ultrapassar a 
média diâria de 35 mil veiculos, o 
concessionârio tem de aumentar de 
duas para très o numéro de faixas em 
cada sentido e de très para quatro 
faixas apôs o registo de mais de 60 
mil. 

Ilha açoriana de S. Jorge acolhe mostra 
econômica e cultural corn 34 empresas 
A terceira mostra econômica e 
cultural da ilha de Sâo Jorge 
começou corn a participaçâo de 34 
empresas comerciais, industrials e de 
serviços locals, da ilha Terceira e do 
continente. 
O certame é organizado pela Câmara 
do Comércio e Industria de Angra do 
Heroismo (CCIAH) em parceria corn 
a Câmara Municipal das Velas. 
O présidente da CCIAH, Luis Dutra, 
apontou como principal objective da 
mostra "o estimulo e o apoio ao 
desenvolvimento do sector 
empresarial de Sâo Jorge - a ilha corn 
maior densidade de estabelecimentos 

comerciais por habitante". 
Sustentou ainda que o projecto de 
modernizaçâo do comércio para Sâo 
Jorge, corn uma participaçâo prevista 
de 690 mil contos a 46 empresas, 
conjugado corn o sistema de 
incentives regionais, potenciarâ a 
capacidade de investimento dos 
empresârios locals. 

Por seu turno. Antonio Silveira, 
présidente do municipio velense, 
referiu que a mostra permitirâ avaliar 
a dinâmica dos empresârios de Sâo 
Jorge e valorizar as suas 
representaçôes. 

25-B Canimboo Ave./Osler TORONTO 
Contactar: 

Tel: [416) 604-1140 OU (416) 604-7000 
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Sacerdote 
faz O sermâo mais 
longo do mundo 
Um sacerdote de 
46 anos do noroeste da 
Inglaterra viu o seu 
nome inscrito no livro 
Guinness dos recordes, 
ao pronunciar o sermâo 
mais longo do mundo, 
anunciou o 
seu porta-voz. 

o reverendo Chris Sterry, sacerdote 
em Whalley, no Lancashire, começou 
o seu sermâo as 06:30 de sexta-feira, 
acabando-o 28 horas e 45 minutes 
depois, às 11:15 de sâbado, o que lhe 
permitiu bâter em uma hora e 15 
minutes o anterior recorde do 
mundo de um sermâo pronunciado 
sem notas. 
Para combater a fadiga, o sacerdote 
recorria regularmente a Red Bull, 
uma bebida energética utilizada 
sobretudo pelos frequentadores de 
festas "rave", enquanto o cansaço da 
garganta era combatido corn 
pastilhas adoçantes. 
Começou na sexta-feira corn um 

comentârio sobre o livro do Géneses, 
prosseguindo corn o livro de Josué. 
"Chris disse-me que conhecia muito 
bem os quatre primeiros livres do 
Antigo Testamento, e que chegou ao 
fim mais cedo do que o previsto", 
acrescentou o porta-voz, para 
explicar o facto de o sermâo ter 
durado menos tempo que o previsto. 
À partida, o reverendo Sterry 
contava falar durante 36 horas. 
"Os sens dois objectives eram 
relançar a imagem da igreja e reunir 
fundos, portante esta muito 
contente. Estâ também feliz por ter 
batido o recorde do mundo", 
precisou. 
Segundo as regras do concurso, o 
sacerdote dévia pronunciar o 
sermâo sem utilizar notas escritas, 
sem se repetir e sem dizer coisas 
incoerentes. Tinha direito a uma 
pausa de dez minutes em cada oito 
horas. 
Antes do inicio da prova, o 
reverendo Sterry pediu aos sens 
paroquianos, que foram apoiâ-lo à 
igreja, que desviassem os olhares 
quando uma necessidade premente 
o forçasse a utilizar um penico, 
escondido atrâs do pùlpito. 

Quarenta mil jovens 
ocupados durante 
as f érias 
O Governo 
disponibilizou 600 mil 
contos para 1.004 
projectos, cuja 
Hnalidade é ocupar mais 
de 40 mil jovens durante 
as férias de Verâo. 

As areas que os jovens podem 
escolher passam pela prevençâo 
florestal, limpeza de praias, desporto, 
arte e animaçâo cultural. 
As actividades serâo desenvolvidas 
ao abrigo dos programas Ocupaçâo 
dos Tempos Livres (OTL) e Férias 
em Movimento e envolvem o 
Ministério da Juventude e do 
Desporto em colaboraçâo corn outras 
entidades. 
O objectivo do Governo é o de 
conseguir a participaçâo de jovens 
em projectos de férias em todo o pais, 
e a promoçâo "saudâvel" dos tempos 
livres dos jovens, "orientando-os para 
o desempenho de actividades 
ocupacionais". A maior fatia destina- 

se aos projectos do programa OTL 
que ocupam, em actividades de curto 
e longo prazo, cerca de 30 mil jovens. 
A limpeza e vigilância de praias vai 
ocupar durante o Verâo cerca de 
3.500 jovens num total de 284 
projectos. Em todas as actividades de 
OTL aos jovens participantes, corn 
idades compreendidas entre os 12 e 
25 anos, sâo atribuidas boisas no 
valor de 350 escudos por hora num 
mâximo de quatro horas. 
O Ministério da Juventude e do 
Desporto no capitulo da "ocupaçâo 
saudâvel dos tempos livres dos jovens 
lüdico-formativas e da mobilidade, 
promove o conhecimento de diversas 
regiôes do pais, disponibilizando o 
programa Férias em Movimento" que 
decorre em todo o pais, repartidos 
por 606 actividades residenciais (corn 
alojamento) e nâo residenciais. O 
programa Férias em Movimento 
ocupa 15 mil jovens, corn idades 
entre os 8 e os 18 anos, em 
actividades diversificadas. Tem um 
custo médio de 1.130 escudos por dia, 
num campo residencial e de 230 
escudos em campos nâo residenciais. 

Vacina 
previne méningite 
Portugal conta, a partir de agora, corn 
uma vacina indicada para a 
prevençâo de doenças como a 
méningite ou a otite, utilizada em 
crianças corn idade inferior a dois 
anos. Corn um preço unitârio de 15 
mil escudos, o tratamento corn a 
vacina, denominada Prevenar, pode 
alcançar os 60 mil escudos, nâo 
estando ainda decidida a sua 
comparticipaçâo pelo Institijto 
Nacional da Farmâcia e do 
Medicamento (Infarmed). Conforme 
explicou à Agência Lusa o pediatra 
Mârio Cordeiro, o facto de a Prevenar 
poder ser utilizada em crianças corn 
idade inferior a dois anos - data em 
que, afirmou, surgem normalmente 
as doenças a cuja prevençâo se dirige 
- distingue-a da outra vacina dirigida 
ao mesmo tipo de patologia jâ 
existente em Portugal, que nâo é 
eficaz em crianças tâo novas. O 
pediatra adiantou ainda que a nova 
vacina actua sobre os sete tipos "mais 
virulentos" da bactéria causadora da 
doença pneumocôcica invasiva, 
présentes em Portugal, 
proporcionando um grau de 
prevençâo de cerca de 80 por cento. A 
Prevenar actua sobre uma bactéria 
denominada pneumococus, 
transmissivel entre individuos e que 
se crê "habitar" na garganta de cerca 
de dois terços das crianças que 

frequentam infantârios. Inofensiva 
quando "adormecida", os problemas 
associados à pneumococus surgem - 
explicitou Mârio Cordeiro - quando a 
bactéria migra para os ouvidos ou 
brônquios, provocando otites ou 
bronquites, ou entra na corrente 
sanguinea, dando origem a 
septicémias, pneumonias ou 
méningites. No caso desta ultima 
patologia, alertou Mârio Cordeiro, a 
méningite provocada pela 
pneumococus é "grave", provocando a 
morte em 15 por cento dos casos e 
deixando "sequelas graves, sobretudo 
a nivel neurolôgico" nos 
sobreviventes. De acordo corn um 
comunicado do laboratôrio 
responsâvel pela vacina, estima-se que 
em Portugal cerca de meio milhâo de 
crianças até aos 10 anos e 150 mil 
adolescentes sâo portadores da 
bactéria pneumocôcica. Destes, 
alguns desenvolverâo a doença 
podendo propagâ-la facilmente a 
outras pessoas, particularmente aos 
idosos. No caso especifico da 
méningite pneumocôcica, e de acordo 
corn o Instituto Nacional de 
Estatistica, faleceram em Portugal, 
entre 1980 e 1999, 127 pessoas vitimas 
desta doença. Vinte destes casos 
foram crianças até aos 10 anos, e dez 
casos foram adolescentes corn idades 
entre os 10 e os 19 anos. 

Esculpa novamente o seu corpo 

Helix Slim 

(felixMm 

Sofre de: 
Excesso de peso? 

Constante vontade de 
corner? 

Dificuldade em manter o 
peso o desejado? 

Estudo recentes demonstram que o extrato 
de topinambo orgânico, Helix Slim, 
garante um perda de peso constante que 
pennanece sem o efeito de retrocesso. A 

maioria dos medicamentos destinados à perda de 
peso, assim como as miraculosas dietas, sâo 
responsâveis por uma râpida perda de peso 
durante as primeiras quatro semanas de 
tratamento. A esta fase, segue-se uma segunda de 
maior aumento de peso. 

Helix Slim tem o efeito de diminuir o apetite ao 
mesmo tempo que se toma numa fonte de 
energia. O mecanismo de acçào possui uma 
espécie de afmaçâo propria que lhe concede um 
alto nfvel de eficâcia. Como resultado, e nâo 
obstante provocar a eliminaçào de tôxinas e de 
retençào de âgua durante a fase inicial, s6 depois 
da primeiras quatro semanas é que se notam os 
efeitos terapeuticos de Helix Slim. 

Portanto, se estâ determinado a perder peso, o uso 
de Helix Slim garante-lhe resultados positivos e 
de sucesso! 

A sua disposiçào em: 
ERVANÀRIA VICTORIA ERVANÂRiA LAGOA AZUL 

920 Dundas St. 1227 Dundas St. 
(416) 603-7978 (416) 533-8907 

ERVANARIA NOVO 
1053 Bloor Stw, 
(416) 534-8012 

ERVANARIA PONTA GARCIA 
1225 Shaw St. 
(416) 653-0112 
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Homenagem ao malogrado Sergio Nunes 
Nesta nossa recente viagem de férias Lagoa, foram pequenos para taiita 
a Portugal, tivemos ocasiao de assistir gente e tanta saudade. 
a uma bonita e sentida festa de A realizaçâo esteve a cargo dos 
homenagem ao saudoso jovem fadista Bombeiros Voluntarios locals e de 
algarvio, Sérgio Nunes. Foi uma noite uma Comissao de Amigos, 
agradavel, propicia ao convivio, com Os artistas foram apresentados por 

varios locutores das radios locals, do 
Algarve a Peniche, numa cadência 
correcta, simples, respeito e saudade, 
sem sentimentalismos balofos. 
Desfilaram no palco grande numéro 
de artistas da cançâo (maioria de 
fadistas locals), da miisica e da dança 
que com o carinho que a festa exigia, 
entoaram os fados que o Sérgio 
Nunes, em vida, consagrou. 
Destacaram-se Monica Sintra, Ruth 
Marlene, Luis Guilherme, Axel (até o 
Axel cantou um fado, e bem!) e 
outros, muitos dos quais nâo 
conheciamos e alguns que nâo 
chegâmos a ver e ouvir -foi, como 
calculam, um longo espectâculo. 
Uma festa digna do malogrado Sérgio 
Nunes. Uma justa homenagem dos 
algarvios ao seu meninio-fadista que, 
tào cedo, o destino levou. 

uma aderência enorme de püblico e a 
presença de dezenas de artistas, que o 
recinto e o palco da feira Fatacil - JMC 

Monica Sintra e Axel, dois dos artistas 
présentés na festa. 

na S.P. Fashion week Aentrada dos 
convidados 
que queriam 
assistir ao 

desfile foi tumultuada e 
mesmo quem estava 
corn convites teve 
dificuldades para 
conseguir um lugar. 
Antes de o desfile 
começar, algumas 
pessoas gritavam. 
pedindo a presença da 
top model. 
Gisele foi muito 
aplaudida nas très 
vezes em que entrou na 
passarela. 
Assim que o desfile da 
Cia Maritima 
terminou, houve 
novamente uma 
confusâo, desta vez na 
porta do camarim. 
Repôrteres e 
admiradores tentavam 
ver de perto a modelo, 
que acabou saindo por 
outra entrada sem 
concéder entrevistas. 

A top model gaùcha Gisele 
Bündchen, que exibiu a coleçâo 
de praia da Cia Maritima, 
causou frisson no ultimo dia da 
Sâo Paido Fashion Week. 

Visite a Happy Travellers na 
Galeria Shopping Centre, na 
Dufferin e Dupont, em Toronto 

Cristina e Fernanda têm para vos um 
serviço completo e sério em tudo que diga 

respeito a serviços e viagens. 

O Verâo é connosco! 

iŸao&UêŸS 

Aproveitem os ESPECIAIS DE VERÂO 
para o Continente, Madeira e Açores. 

Lembrem-se que esgotam rapidamente! 

Moda: 
Gisele BUndchen 
dâ que falar 
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CANADA 

Durâo Barroso 
"satlsfeRo" 

corn 
declaraçôes 

do Présidente 
da Repnbllca 

O présidente do PSD, Durâo Barroso, 
afirmou no Porto, ter ficado 
"satisfeito" com as declaraçôes do 
Présidente da Repüblica, que 
considerou como "um inicio de 
resposta" à présente crise. 
O lider social-democrata considerou 
que no actual quadro parlamentar, 
nâo existe saida institucional para o 
présente impasse, pelo que a situaçâo 

sô pode ser desbloqueada por uma 
intervençâo especial de Jorge 
Sampaio. 
Durâo Barroso escusou-se, no 
entanto, a aprofundar mais sobre 
quai a posiçâo que gostaria que o PR 
tomasse nesta situaçâo, considerando 
que isso .poderia ser interpretado 
como um "condicionamento" da 
actuaçào presidencial. 

Antânio Ribeiro 
nomeado director da 
GTA pelo Ce 
luso-Canadi 
O Congresso Nacional Luso- 
Canadiano informa que, em 
reuniâo do dia 7 de Junho, foi 
nomeado por unânimidade, 
como Director do Congresso para 
a Grande Toronto, o Sr. Antonio 
F. Ribeiro, em substituiçào do Dr. 
Fernando Nunes que, ma ultima 
eleiçào nacional de 14 de 
Fevereiro, foi eleito Vice- 
Presidente Nacional. 

A alegria nos rostos de Joe da Costa e 
Antonio Tabico é notôria. O Tabico, 

cliente de hâ muitos anos, recebe a 
chave da nova carrinha “cozinhada” 

corn Joe da Costa. Parabéns! 

832 Bay Street em Toronto 
(a norte da College St J 
Telefone: 416-964-3211 

LiUlClt C^UlLUiC PÜKÏtAC 

A 

Addison on Bay e Joe da Costa 
oferecem na compra 
de um carro novo ou usado 
preços sensacionais 
e finaneiamento exeelente 

mm m 
m (£(î)wajw[iEi^a)Œ 

Visite Joe da Costa, 
représentante 
português da Addison 
on Bay, e saiba porque 
é que mais de 
7000 clientes 
preferem os 
sens serviços 

Uma visita ao Cemitério 

Corn um ar tristonho e sério 
Fui visitar um ser amigo 
Em pleno cemitério 
E dei a falar comigo... 

Terra que tanto cornes 
Parece mesmo um prodigio 
No teu seio tudo somes 
Sem deixar nenhum vestigio 

Tantos corpos tens comido 
Sem ter boca como temos 
Assim os tens reduzido 
Ao pô do quai nos viemos 

Nâo mingua e nunca cresce 
Até parece impossivel 
Nâo sobe também nâo desce 
Esta sempre no mesmo nivel 

José Eliso Moniz 
Hull - Quebec 

E nessa terra plana 
Num buraco algo profundo 
Que consome a carne Humana 
Dos viventes deste mundo 

Nessa terra de igualdade 
Termina toda a torpeza 
Orgulho, ôdio, vaidade 
A ganância e a riqueza 

Termina a nossa existência 
Baixa o corpo à terra fria 
Em total inconsciência 
Até ao ultimo dia 

A espera da ressurreiçâo 
Segundo os nossos rituais 
Ali levantar-se-ào 
Os nossos restos mortais 
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Hos 25 anos de Autonomia 
Politica da Madeira 

Por: 
Alberto 
Joao 
Jardim 

A Regiâo Autonoma da Madeira 
célébra vinte e cinco anos da 
Autonomia Politica conquistada 
pelo Povo Madeirense. 
Homenageamos, assim, todos os 
que, seja qual o seu quadrante 
politico, ao longo deste tempo e 
em qualquer Pais ou lugar, com a 
sua luta permitiram a Revoluçào 
Tranquila da Madeira Nova. 
Homenageamos todos quantos 
nos ajudaram e, em especial, esse 
Homem decisivo para a 
Autonomia que foi Francisco Sa 
Carneiro. Mas nao partilhamos o 
sucesso obtido, com aqueles que, 
nos partidos, na comunicaçào 
social e noutros meios, tudo 
fizeram para que a Madeira nao 
andasse para a frente. 

Nao partilhamos o sucesso 
alcançado, com os intéresses 
sinistros, incluso ingleses, que no 
passado mantiveram uma 
estrutura econômico-social 

feudalista e que, agora, fingindo-se 
de “esquerda”, continuam aliados, 
a pagar e a alimentar projectos de 
poder que os tragam cTe regresso. 
O esforço que consagrou a 
Autonomia, bem como os sens 
resultados, nao podem ser 
partilhados com gente desta! 
Neste aniversario significativo, a 
Madeira protesta pelo facto de, na 
Constituiçâo, ser imposto ao Povo 
Madeirense um modelo 
autonomico restritivo que a 
maioria da populaçâo rejeita. A 
Carta das Naçôes Unidas qualifica 
de “colonial” a situaçâo de um 
territôrio que rejeita um estatuto 
imposto por outros. 

O Estado Português, de uma vez 
por todas e face as capacidades por 
nos demonstradas, tern de 
entender que o sucesso da 
Madeira é sucesso de Portugal. O 
que desenvolvemos na Madeira, é 
Portugal que construimos e 

desenvolvemos. Nao nos 
empurrem para fora da Patria que 
também é nossa! 
Intéressa agora considerar uma 
revisâo constitucional que, de uma 
vez por todas, com razoabilidade, 
bom senso e Justiça, no interesse 
nacional resotva o contencioso da 
Autonomia num quadro de 
unidade nacional. 
Mas, unidade nacional, nao é 
sinônimo de “Estado unitârio”. 
Celebrar vinte e cinco anos de 
Autonomia Politica da Madeira, é 
sobretudo obrigaçâo de pensar o 
futuro. 

E continuar a dar provas. 
È cumprir, como sernpre, os 
nossos Programas de Governo, 
habituados que estamos, em 
Portugal, a fazer a maior e melhor 
execuçâo “per capita” ■ dos 
Quadros Comunitarios da Uniao 
Europeia, alias estabelecidos até 
2006. 

E encolher os ombros às asneiras e 
as mentiras que os partidos da 
Oposiçâo, infelizmente de fraco 
nivel, sem crédito e sem 
alternativas, andem por ai a 
despejar. Estes partidos 
constituem o outro polo, o 
centralista, da bipolarizaçâo 
politica madeirense entre 
autonomias e anti-autonomistas. 
Mas fica também muito claro, 
nesta efeméride, que a Madeira 
nao esta numa posiçâo 
chauvinista, de apenas se cingir às 
preocupaçôes com o arquipélago. 
Todos os Portugueses podem 
contar com o Povo Madeirense 
para a intervençào e a participaçâo 
no piano nacional, necessarias a 
ajudar a reconstruir um Portugal 
de Desenvolvimento Integral, um 
Portugal mais democrâtico, mais 
eficiente, mais justo e mais 
civilizado. 
Nâo nos excluimos da 
comunidade nacional. 
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S 
IS Ervanària Sâo Miguel 

1489 Dundas St. West, em Toroato 

PRODUTO DA SEMANA 

\ 

“.J 
Naturalîsta 
Leonardo Pacheco 

Nâo perça a oportunidade de emagrecer 
saudavelmente. Aconselhe-se corn Leonardo 
Pacheco sobre o produto que melhor o serve: 

ActiSlim. Dieta Limâo ou Diet Linha. 
Prepare-se para o Verâo corn uma figura elegante! 
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Problemats de saùde, familiares e espirituais 

10% desconto a todos os clientes 
e 15% aos reformados 

Marque a sua consult:a 

416-588-9078 
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APROVEITE AS VANTAGENS DOS PREÇOS ESPECIAIS DO 

CHEFE MANUEL DE PAULOS, NO SEU ALINDADO E ESPAÇOSO 

EUROPA CONVENTION CENTRE EM MISSISSAUGA 

ALÉM DOS PREÇOS EXCEPCIONAIS, 

MANUEL DE PAULOS OFERECE-LHE 

TODA A SUA EXPERIÊNCIA, UM 

SERVIÇO CUIDADOSO E A EXPOSIÇÂO 

DO BANQUETE COM UM TOQUE 

MUITO PRÔPRIO. 

RESERVE AGORA 

E POUPE: 

(41815344520 

CASAMENTOS, BAPTIZADOS 

OU OUTRAS FESTAS, 

CONTACTE O CHEFE MANUEL 

DE PAULOS - (416)534-5520 

EM TORONTO! 

CONTACTE MANUEL DE PAULOS 

Nâo va, telefono; 416-534-5520 
0011 
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A convite dos eiçorianos oriundos da 
freguesia de Âgua de Pau, em S. 
Miguel, residentes em Toronto, a 
Banda Filarmônica desta localldade 
deslocou-se pela primeira vez a 
Toronto, corn passagem também pelos 
Estados Unidos. 
Corn actuaçôes em Brampton, Ontario 
Place, Madeira Park, entre outras 
localidades, a Banda de Âgua de Pau 
viu assim um dos sens (antigos) sonhos 
a serem concretizados. 
O présidente da Junta de Freguesia, 
Roberto Resendes de Sousa, que 
acompanhou a banda, o présidente da 
Banda, Antônio Ambrôsio, e Nuno 
Cabrai de Toronto estiveram nos 
estûdios da Cirv onde foram 
entrevistados por Valdemar Mejdoubi. 

V.M. - Para que festividades é que a 
banda filarmônica de Àgua de Pau se 
deslocou a Toronto? 
N\mo Cabrai - Hâ uma festa dos 
amigos de Àgua de Pau que se realiza 
em Novembro e cujos fundos sâo 
dirigidos para ajunta de Freguesia de 
Âgua de Pau para comprar 
brinquedos para as crianças. 

prôpria banda. Dai que bavera esta 
cerimônia para a bençâo da nova 
farda. Para além desta festa, a banda 
também tem a oportunidade de 
participar nas festas do S. Pedro, no 
Madeira Parc. Agradeço desde jâ a 
todos os patrocinadores e a todos os 
que voluntariamente se 
disponibilizaram a ajudar, inclusive 
ao Joe Rebelo por ter oferecido os 

Aquando do ultimo encontro e da 
deslocaçâo do présidente da câmara, 
Roberto Resendes, a Toronto, falou-se 
da possibilidade de trazer a banda 
para a nossa comunidade pela 
primeira vez. Discutidas as 
possibilidades, conseguimos 
organizar o programa para esta 
deslocaçâo. A banda Lira de 
Brampton ofereceu as instalaçôes à 
nossa banda para uma semana, o que 
desde jâ agradecemos. Temos 
actuaçôes em Brampton e também a 
bençâo da nova farda da banda que 
foi oferecida pela Junta de Freguesia 
de Âgua de Pau, corn a ajuda do 
governo regional e dos membros da 

autocarros para a deslocaçâo da 
banda durante toda a semana. Apôs 
esta visita ao Canadâ, deslocar-se-âo 
também aos Estados Unidos da 
América para uma digressâo a Fall 
River e a outros locais. 
V.M. - O présidente da Junta de 
Freguesia de Âgua de Pau é um dos 
patrocinadores, através da Junta, 
desta banda e da sua deslocaçâo a 
terras norte americanas. Porque 
razâo é que a Junta de Freguesia 
decidiu envolver-se na divulgaçâo 
desta banda filarmônica? 
Roberto Resendes de Sousa - Foi 
u^ia ideia que partiu de todos nôs. A 
freguesia, que nâo tem grandes 

possibilidades financeiras, tem o 
apoio da câmara municipal para 
ajudar a banda que, no fundo, 
représenta a nossa freguesia. E 
importante salientar que nâo é fâcil 
trazer' cinquenta elementos ao 
Canadâ e à América e para isso 
tivemos que contar corn a ajuda que 
recebemos daqui, sem a quai séria 
impossivel esta deslocaçâo. 
V.M. - Esta vinda ao Canadâ é um 
incentivo para os jovens, uma vez que 
as bandas filarmônicas têm tendência 
a, lentamente, ir desaparecendo. Uma 
vez que jâ hâ alguns anos que se 
estuda esta possibilidade de uma 
digressâo, agora que se pode 
concretizar, crè que o resultado foi 
positivo para estes jovens? 
R.R.S. - Em Âgua de Pau hâ cerca de 
4.000 habitantes e é uma terra onde 
cada vez mais aparecem coisas novas, 
sobretudo na ârea do desporto e da 
müsica moderna. Corn todas estas 
“modernidades”, hâ determinados 
valores que se vâo perdendo e um dos 
sectores que mais sofre é sem dùvida 
o de bandas filarmônicas, nâo sô em 
Âgua de Pau, mas em todo o 
arquipélago. Esta foi uma aposta da 
nossa banda para 
que através deste 
tipo de 
intercâmbio, os 
jovens pudessem 
aderir em maior 
numéro a esta 
iniciativa. O . 
resultado é notâvel 
porque cerca de 
metade da banda é 
composta por 
elementos corn 
idades inferiores a 
20 anos. 
V.M. - A questâo 
de ensaios e até 
mesmo de 
disciplina da banda 

passa a ser a mais importante, 
sobretudo quando a maioria dos 
elementos sâo tâo jovens. Como 
présidente da banda filarmônica de 
Àgua de Pau, tem encontrado 
dificuldades quanto a este aspecto? 
Antônio Ambrôsio - Hoje é um 
pouco dificil. Qiiando entrâmos para 
a presidência, encontrâmos algumas 
dificuldades. Agora, porém, jâ esta 
tudo bem organizado e nâo temos 
grandes problemas. 
V.M. - Como présidente da banda, 
como se sente corn esta deslocaçâo? 
A.A. - Sobretudo muito feliz por este 
projecto se ter concretizado. Esta 
banda jâ tem 135 anos de existência, 
jâ lhe foi prometida muita coisa e sô 
agora - pela primeira vez - é que algo 
se concretizou e se pode organizar 
uma deslocaçâo ao continente norte 
americano. 
Por isso, agradecemos a todos os 
compatriotas desta cidade. 
N. C. - Gostaria de agradecer a todos 
pela colaboraçâo e ajuda dada, assim 
como à Cirv e jornal o Milénio por 
esta entrevista. 

V.M./Ana Fernandes 

Roberto Resendes de Sousa, Antônio Ambrôsio 
e Nuno Cabrai em entrevista à Cirv Radio 

Banda Filarmônica Caloura de Âgna de 
Pan faz primeira digressâo a Toronto 
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MÙNICA SINTRA 
sempre a 
"Cantar Amor" 
É jovem, é bonita e sabe o que quer. 
No palco, uma simpatia. Conquista 
de imediato quern a vê e escuta, pela 
voz, pela simplicidade, e pelas 
cançôes bonitas e sentidas que inter- 
préta. 
Monica Sintra jâ atingiu o patamar 
da popularidade. 
Agora, consolidar uma carreira que 
soube iniciar e fazer crescer. 
No seu ultimo album, intitulado 
"Cantar o Amor", Monica Sintra 
oferece aos sens seguidores um pun- 
hado de cançôes em que Ihes trans- 
mite sentimentos reais, de forma 

unica, isto é, à sua imagem. 
Quase todas as cançôe têm a assi- 
natura de Ricardo, embora Cristina 
Landum, Carlos Sousa, Fernando 
Correia Marques, Jorge do Carmo 
e Paquito C. Braziel, também con- 
tribuam para o êxito do trabalho. 
"Na brisa do Amor", "Cantar o 
Amor", "So acontece a quern Ama", 
"Mais um Anjo no Céu", "Nào hâ 
Palavras (para tào grande amor)", 
entre outras, sào cantigas para ficar. 
Mônica Sintra chegou, viu e 
venceu! 

MAKI uma banda 
que é o MAXImo! 
Très jovens amantes da müsica, 
rqrnânticos. cheios de dinamis- 
mo, Rudy, Sam e Alex, for- 
maram a banda MAXI, pela 
mâo do produtor Emanuel - 
Produçôes A.M., na esperança 
da conquista de um lugar no 
panorama actual da müsica por- 
tugusa. Pelo que ouvimos, nâo 
temos dùvidas. Os MAXI vâo 
chegar.ao ponto que sonharam. 
Emanuel, o orquestrador Daniel 
Duarte e os müsicos convidados 
Otïs, thiniel Duarte, Pedro Vaz 
e Joào Manuel, souberam dar o 
"toque" perfeito para que Rudy, 

Sam e Alex, possam exteriorizar 
tudo quanto têm dentro de si. 
Os autores e compositores 
Emanuel, Tô Maria Vinhas, 
Pedro A. Vaz, Nuno Landeira, 
Kirino Monteiro, Daniel Duarte 
e Tô Andrade, escreveram corn 
paixào as cantigas que estes 
jovens vâo dirigir aos românti- 
cos que também gostam de 
ritmo, da luz e da cor, dos dias 
de hoje. Os MAXI sâo difer- 
entes, sào o MAXImo, acred- 
item. Fixem o nome e... dancem 
corn eles! 

"Aonde Estas" 
o nosso jovem Rui Furtado voltou ao estü- 
dio. Gravou o album "Aonde Estas", no 
Soul Records, em Hamilton, com pro- 
duçâo do seu amigo e müsico Victor 
Barreira. 
Na execuçâo musical e nos coros, Rui 
Furtado teve o apoio de Larry Melo, da 
irmâ Paula de Melo, Paul & Trish Ferreira, 
Fernando Medeiros, David Miranda e 
Brian Ferreira. 
As cançôes sairam da inspiraçâo do 
prôprio Rui Furtado, corn parceria em 
algumas das'- cantigas de Vie Barreira, 
David Miranda e Luis Marcelino. 

Para além do tema que dâ titulo ao trabal- 
ho, pôderào apreciar o Rai J^MPtenîær~i 
cançôes "Subi uma Pedra", "Aqui é bons 
Açores", "Ûltiraa Vez", "Cigana Linda\ ^ 
"Those Summer Nights", "Anitas"* "Quero j 
Abraçar-te" e "Tua Saia de Setim", , ' j 
Era bom que numa prôxima gravaçé» 0 
Rui e o Vic pudessem ter um poucD de ] 
mais cuidado no que mandant para a j 
tipografia para que os erros aqui notados , î 
nâo se repitam. ' - 
Quanto ao resto, cantigas, 
duçâo, nada a criticar. Um 
de aprëçô. Parabêris. 

^ravaçao e pr<^ 
trabalho digne; 

RUI FURTADO esté... 



CIRV-fm, Toronto’s Multicultural Super Mix, 
APRESENTA 

DOMINGO. 26 DE AGOSTO DE 2001 
^ PARAMOUNT CANADA’S WONDEBIAND @ KINGSWOOD MUSIC THEATRE 

Carmen 
Silva 

easnsi 
de Sâo Paulo, 

Brasil 

NtLI 
eseu 
grupo 
musical 

Dos E.UA 
GRUPO FOLCLORICO 

"OS TRADICIONAIS" 

GRUPO FOLCLORICO 

"05 INiOVOS TRAOICIONAIS" 

BILHKTES A VENDA EM 

Portuguese Book Store, 
Portugal MIX. Papelaria Portugal, 
Concord Furniture em Brampton, 

Caldense Bakery em Oakville. 

Biihetes à porta: Adultos - ^48.^ 

NANCY 
COSTA 

Vencedora 
do restival 
da Cançâo 
CIRV2000 

Patrocinadores: Taket-cul 

Oil: iluiruTst|U(nrit j 

Unoe'itB.O. H 

Antenor 
C. Pires 

7 '-' .6 Talho Garcia 

"A cerveja dos 
portugueses" 

1000 College St. Toronto, On M6g 1A7 Tel; 416-539-8239 

Fax: 416-534-7057 
33 Hillcrest Ave., Mississauga, On L5B 1K5 Tel: 905-273-9438 

IMPACT LIQUIDATION 
& SAT^IITE CENTRES 

187 Lakeshore Rd. East-^^ 
MISSISSAUGA 

Tel: 905-271-2788 Fax: 905-271-2701 

... , 1046 Bloor St. W. A abnr em breve m-t-iw- 
em novas instalaçôes llln-nRR-llTfn 
para melhor o servir ’ UUO"H# f U 

David Costa 

^Associates 
^ '' I i.innjfrs//\dvogiulon 

1015 Bloor St.. W.. Toronto Tel: 535-6329 
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Primeiro coraçâo mecânico 
Uma pessoa à beira da morte 
recebeu na terça-feira o primeiro 
coraçâo totalmente mecânico, que 
consiste numa bomba de titânio e 
plâstico, numa operaçâo realizada 
no Hospital judeu de Louisville 
(Kentucky). 
Fontes do hospital indicaram que o 
paciente "descansa 
confortavelmente" apôs a operaçâo, 
sem revelar detalhes sobre a idade 
ou o sexo do doente. A intervençâo, 
levada a cabo por cirurgiôes da 
Universidade de Louisville, foi 
dirigida pelos médicos Laman Gray 
e Robert Dowling, que jâ testaram a 
implantaçâo do aparelho em vitelas. 
"Esta é uma via, que depois de 
aperfeiçoada, pode ser uma resposta 
tecnolôgica para o problema da 
insuficiência cardiaca, que afecta 
cada vez mais pessoas em todo o 
mundo", sublinhou Manuel 
Oliveira Carrageta, présidente da 
Fundaçâo Portuguesa de 
Cardiologia (FPG), em declaraçôes 
à Agência Lusa. De acordo com o 
também director do serviço de 
cardiologia do Hospital Garcia de 
Orta, "hâ cada vez mais necessidade 
de transplantes de coraçâo e nâo 
existem ôrgâos suficientes para 
manter estes doentes vivos". Além 
disso, o implante mecânico 
apresenta vantagens em relaçâo aos 
transplantes. 

"O transplante de um ôrgâo 
biolôgico provoca processos 
imunolôgicos de rejeiçâo que sâo 
atenuados corn muita medicaçâo, 
mas corn efeitos secundârios", 
explicou Carrageta. "Se for possivel 
produzir um coraçâo mecânico corn 
material inerte esses problemas 
deixam de existir", sublinhou. 
Além disso, um coraçâo artificial 
poderâ ser também mais 
duradouro, jâ que um coraçâo 
transplantado ao fim de dez anos 
apresenta geralmente problemas. 
Quanto ao aparelho' implantado, 
fabricado pela empresa Abiomed 
Incorporated, de Danvers 
(Massachusetts), o présidente da 
FPC considerou que poderâ ainda 
nâo ser a resposta perfeita, mas serâ 
necessârio "esperar para ver". 
O aparelho tem o tamanho de uma 
laranja e esta desenhado para que as 
pessoas que o recebam possam ter 
uma vida normal apôs a operaçâo, 
sendo totalmente portâtil. 
O coraçâo mecânico recebe energia 
de uma bateria que, através da pele, 
alimenta um circuito implantado no 
peito que conta corn um controlo e 
uma bateria de substituiçâo. 
Os coraçôes artificiais implantados 
desde os anos 80 eram aparelhos 
que necessitavam de estar ligados a 
cabos e maquinarias fora do corpo 
do doente, ou seja fixos. 

OuÊRtnoi pflZER O otsno POR SI! 
Antes de renovar 
os SEGUROS da sua 
empresa, contacte 
o departamento 
comercial da 
REGIONAL 
INSUFtANCE, 
pelos telefones: 

416-531-4674 
em Toronto, e 

905-238-9676 
em Mississauga. 

Hâ mais de 30 anos 
que os especialistas 

da REGIONAL 
INSURANCE 

trabalham corn 
comerciantes, 

industriais e 
empreiteiros, para 

protéger os seus 
negôcios, os seus 

empregados e os seus 
padrôes de vida! 

Compradores"online" 
aumentaram 50 por cento 
desde o ano passade 
o numéro de utilizadores da Internet 
que fazem compras online aumentou 
50 por cento, segundo um estudo 
efectuado em 36 paises pelo instituto 
Taylor Nelson Sofres Interactive. O 
estudo incidiu sobre mais de 42 mil 
pessoas no passado mês de Maio e 
revelou que 15 por cento dos 
utilizadores da Rede Jâ compram pela 
Net, mais cinco por cento do que na 
mesma altura do ano 2000. 
De acordo corn o estudo da Taylor 
Nelson, a grande maioria dos 
internautas é composta por pessoas 

abaixo dos 30 anos, mas a maioria 
das compras online é efectuada por 
utilizadores entre os 30 e os 40 anos. 
Apenas sete por cento dos 
compradores na Internet têm menos 
de 20 anos de idade. 
Outra das prâticas assinaladas neste 
estudo é o dos consumidores que 
pesquisam os preços na Internet, 
antes de se abalançarem para as 
compras no comércio tradicional. Sâo 
jâ 15 por cento das pessoas 
contactadas as que admitiram ter esse 
hâbito. 

Microsoft aliviada 
mas nâo livre de perigo 
A decisào do tribunal de recurso de 
anular a sentença que obrigava ao 
desmantelamento da Microsoft tem 
como consequência que o futuro 
imediato da empresa de Bill Gates 
pode esta/ nas mâos da 
Administraçâo George W. Bush. 
De facto, compete agora à Casa 
Branca decidir se mantém o processo 
contra a Microsoft (ao abrigo da 
legislaçâo antimonopôlio) ou se opta 
por tentar um acordo neste litigio que 
jâ se arrasta hâ tempo de mais, sem 
que a posiçào dominante daquela 
empresa tenha sido minimamente 
afectada. 
A maioria dos observadores aponta 
para que seja tentada a via négociai, 
numa altura em que a Microsoft, até 
ao final do ano, lançarâ no mercado 
duas importantes peças da sua 
estratégia comercial. Para o dia 25 de 
Outubro estâ previsto o lançamento 
do novo sistema operativo Windows 
XP. Até ao final do ano serâ a vez da 
primeira consola de jogos da 
Microsoft. 
"A nuvem negra do 

desmantelamento, que se abatia sobre 
a empresa, afastou-se", comentou Bill 
Gates, ao conhecer a decisâo judicial, 
ele que acaba de ver ratificada pela 
revista Forbes a sua condiçâo de 
"homem mais rico do mundo". Mas a 
verdade é que a decisâo do tribunal 
de recurso de Washigton, apesar de 
globalmente favorâvel à Microsoft, 
considéra que a empresa utilizou 
algumas prâticas agressivas e 
anticoncorrenciais para manter a sua 
posiçào de quase monopôlio no 
mercado dos sistemas operatives. 
O que abre o caminho para algumas 
empresas que se sintam prejudicadas 
por esse comportamento poderem 
accionar a Microsoft. Um risco que 
um professor de Direito da 
Universidade George Mason 
lembrou, em declaraçôes à AFP. O 
que poderia representar uma 
verdadeira cascata de processos sobre 
a empresa de Gates. Entre os 
entusiastas dos processos contra a 
Microsoft estâ Kenneth Starr, o ex- 
procurador que perseguiu Bill 
Clinton no caso Monica Lewinski. 

Dar sangue duas vezes por 
ano podo evitar enfartos 
Dar sangue duas vezes por ano pode 
protéger os adultos de enfartes 
cardiacos, sustentam os médicos da 
unidade de Neurologia da Clinica 
Universitâria de Innsbruck. 
Segundo explicou o chefe da équipa, 
Stefan Kiechl, ao apresentar o seu 
trabalho à Sociedade dos Médicos de 
Viena, um estudo dos cientistas de 
Innsbruck junto de mais de mil 
homens e mulheres entre os 40 e os 
79 anos permitiu estabelecer uma 
nova teoria sobre as causas do 
enfarte, baseada no metabolismo do 
ferro no sangue. 
Os médicos tiroleses afirmam agora 
ter descoberto uma outra teoria sobre 

o desenvolvimento dos sedimentos 
prejudicais nas artérias. Kiechl e os 
membros da sua équipa chegaram à 
conclusâo de que hâ uma estreita 
relaçâo entre as altas réservas de ferro 
no sangue e as primeiras etapas da 
artériosclérose, jâ que este metal 
acelera a oxidaçâo dos lipidos 
(gorduras). 
Os cientistas acreditam que uma 
estratégia tào simples como dar 
sangue duas vezes por ano poderia 
reduzir o risco de enfarte porque 
deste modo seriam libertadas 
réservas de ferro do corpo sem 
provocar anemia, travando 
possivelmente a oxidaçâo dos lipidos. 
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Ci-lfàrias 
Investigadores descobrem 
espécie de àcaro que se 
reproduz sem sexe 
Uma espécie de âcaro existente no 
Brasil é composta quase 
exclusivamente por fêmeas que se 
reproduzem sem sexo, révéla um 
estudo cujos resultados sâo 
divulgados pela imprensa local. 
Os "Brevipalpus phoenicis" 
reproduzem-se gerando individuos 
exactamente iguais a si mesmos e, 
além disso, contam apenas corn uma 
copia de cada gene, um caso ùnico 
entre os animais conhecidos corn 
mais de uma molécula. 
Os cientistas atribuem a quase 
ausência de machos na espécie a uma 
associaçào entre os âcaros e uma 
bactéria que bloqueia a formaçâo da 
glândula androgénica, responsâvel 
pela produçâo da hormona 
masculina. 
Nào se sabe, contudo, se o âcaro 
bénéficia desta relaçâo nem quai é o 

papel dos escassos machos da espécie. 
As criaturas que se reproduzem por 
via sexual sâo "diplôides", ou seja, 
cada gene seu tem duas copias. Se 
uma é defeituosa, a outra assegura a 
viabilidade do organismo. 

A aparente desvantagem desta 
espécie de âcaro tem um lado 
positive: o facto de existir apenas uma 
copia do gene ajuda a eliminar mais 
rapidamente as mâs mutaçôes. 
"Trata-se de uma mâ caracteristica 
para o individuo mas boa para a 
espécie", afirmou ao diârio Folha de 
Sâo Paulo o cientista australiano 
Andrew Weeks, principal autor do 
estudo. 
A taxa de natalidade deste âcaro é 
bastante mais elevada que a dos seres 
sexuados, pois nào sâo necessârios 
dois individuos para gerar um novo. 

Qualidade do ar na Internet 
Populaçâo vai passar a ter acesso diârio à 

informaçâo. Um novo indice entra em 
funcionamento também dentro de um mês 

A Internet serâ o grande meio de 
divulgaçâo dos niveis de poluiçào, 
medidos nas estaçôes da Rede 
Nacional de Mediçâo da Qualidade 
do Ar. As 17 horas de cada dia ütil, 
através dos sites do Ministério do 
Ambiente, sobretudo no novo portai 
(www.ambiente.gov.pt), o cidadâo terâ 
disponivel "uma traduçào dos niveis 
de qualidade do ar, classificados em 
bom, médio e mau", disse Joâo 
Gonçalves. Os dados emitidos a esta 
hora consistirâo num indice 
provisôrio, obtido entre as zero e as 
15 horas desse mesmo dia e num 
indice final, relative aos dados 
recolhidos entre as zero e as 24 horas 
do dia anterior. 
Quando se verificarem situaçôes de 
alerta, em que sejam ultrapassados os 
limiares, a partir dos quais hâ risco de 
saüde para a populaçâo, a informaçâo 
aparecerâ em piano de destaque. 
Os mécanismes de divulgaçâo ao 
püblico incluem ainda os ôrgâos de 
comunicaçào social, organizaçôes 
ambiéntais, do consumidor e de 
saüde e associaçôes representativas 
das populaçôes mais vulnerâveis. 
Desenvolvido desde Fevereiro deste 
ano, o novo sistema entrou em fase de 
testes finais a 15 dejunho, estando a 
entrada em funcionamento prevista 
para dentro de um mês. 
Mas em que consiste, afinal, o Indice 
de Qualidade do Ar? Trata-se de uma 
"classificaçâo simples e 
compreensivel" do estado do ar nas 
principals zonas urbanas, explicou 
Joâo Gonçalves. Tomando como 
exemple a AML Norte, o câlculo serâ 
feito a partir de vârios indices: da 

aglomeraçâo da ârea metropolitana, 
considerando todas as estaçôes de 
mediçâo; da cidade de Lisboa, a 
partir das oito estaçôes dentro dos 
limites da cidade; e de 11 indices, um 
de cada estaçào de mediçâo. 
Para cada poluente serâ calculado o 
valor médio das medidas de todas as 
estaçôes relativas a esse indice para 
cada unidade territorial (por 
exemplo, para a AML Norte teremos 
a média de 11 estaçôes). O resultado 
serâ expresse pela "pior" média 
calculada em cada unidade 
(aglomeraçâo, cidade, estaçâo) e para 
o pior poluente em cada periodo de 
câlculo, ou seja, os indices diârios 
provisôrios e finais. 
Em causa estâo cinco poluentes: 
diôxido de azoto, diôxido de enxofre, 
ozono, monôxido de carbono e 
particulas inalâveis. O ozono é o 
poluente que mais preocupaçôes tem 
causado nas ultimas semanas, por 
terem sido ultrapassados em vârias 
zonas os limiares, a partir dos quais as 
populaçôes de risco, sobretudo 
idosos, crianças e asmâticos, devem 
tomar precauçôes. A informaçâo tem 
sido dada apenas através da 
comunicaçào social, meio claramente 
insuficiente, dado que os alertas 
raramente chegam aos cidadâos em 
tempo ütil. 
Durante os picos de concentraçào de 
ozono, os grupos vulnerâveis devem 
evitar inalar grande quantidade de ar 
poluido, permanecendo em casa, 
sobretudo no periodo da tarde. As 
autoridades recomendam ainda a 
limitaçâo "ao estritamente 
necessârio" do uso do automôvel. 

WWW 
world.altavista.com 

E se de repente precisar de traduzir um texto? Neste portal os cibernautas sô 
têm de escrever o texto que desejam traduzir, o resto é corn a "mâquina". Mas, 
e se o que quer traduzir for um site complete? "No problem"... basta indicar 
quai o endereço electrônico. 

www.legix.pt 

o Legix é um novissimo motor de busca português de informaçâo juridica. 
Embora nâo tenha ainda sido oficialmente apresentado, jâ se pode aceder e f 
perceber um pouco das suas funçôes. Num ambiente exclusivamente dedicado 
à ârea do direito, existem mais de cem mil registos, os cibernautas podem 
pesquisar os côdigos (penal, civil e os de processo), a constituiçào e ainda 
seleccionar segmentes de assuntos para centrar a busca. 

AUTOMOVEIS 

www.autoportal.pt 
» 

Em dois anos, este site melhorou substancialmente a performance como 
plataforma de informaçâo sobre o mundo das quatre rodas. As noticias, os 
testes comparatives e a disponibilizaçâo de dados sobre compra e venda sâo o 
prato forte. Agora surgem parcerias corn a PT para a televisào interactiva e 
novos serviços se adivinham para muito breve. 

www.artefigurativa.pt 

O que é a arte figurativa? Nào hâ nada como visitar este site, que, embora 
particular e sem objectives comerciais, desenvolve um excelente trabalho nesta 
ârea. Uma exposiçào de pintura permanente online é o principal ponto de 
atraeçào. Mas hâ outres que podem interessar a certo tipo de visitantes. 
Também devemos avisar que o site leva algum tempo a abrir em ligaçôes mais 
lentas. 

LANÇA PERFUME 

www.ritalee.com.br 

Eis o site oficial de um nome grande da mùsica brasileira, corn uma (longa) 
carreira de décadas. A "mutante" Rita Lee é responsâvel por algumas cançôes 
que entraram nas nossas vidas, como quem nâo quer a coisa. A sua pâgina na 
Internet, corn animaçôes à altura, faz jus ao seu "karma". 

rOHCORH 
ÎTlRNTTURr; &■ .APrLLVNCES 

iTMltrcFiTiniliS 

A organizaçào Venus Creations ira iançar o trabalho discogrâfico do 
“Amor de Artista” no dia 16 de Setembro de 2001, 

pelas 13horas <1pm), no Ambience Banquet Hall, no 501 Alliance Ave, 
Toronto. Para Informaçôes 416-538-6788. 
Apoio das iojas da CONCORD de Toronto 

1551 Eglinton Ave Tels 416-789-1493 
920 Bloor St W. Tel: 416-538 6788 
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CARNEIBO - 21/03 A 20/04 

A energia planetaria esta concentrada no sen Meio do 
Céu. Intéressa nesta altura desenvolver as suas relaçôes 
sociais, afirmar, de uma forma mais obvia, a sua imagem 
perante os outros. 

TOtlRO -21/04 A 20/05 

Neste dia, sera sublinhada a sua visâo global da vida. Nâo 
se esforce demais com pormenores, mas sim procure ajustar 
melhor a direcçâo dos seus investimentos, pois aquilo em 
que se debruçar neste momento podera ter bons resultados 
a médio prazo. 

GfcMEOS - 21/OS A 20/06 

As suas emoçôes estâo exacerbadas e pode sentir-se presa 
fâcil dos seus sentidos. Agir segundo os seus instintos pode, 
mais tarde, revelar-se recompensador. Pode ter uma 
experiência incomum que inclua uma surpresa agradavel, 
aumentando as suas ambiçôes num futuro proximo. 

CARANOLEJO - 21/06 A 21/07 

Uma relaçâo harmoniosa entre a Lua e Urano irâ trazer-lhe 
boas ideias, uma energia fisica mais acentuada e uma boa 
capacidade de levar a cabo uma dada situaçào. Poderâ ser, 
também, um encontro, uma noticia, um telefonema 
inesperados. 

LEAO - 22/07 A 22/08 

Sera uma boa altura para ampliar assuntos e métodos 
relacionados com o trabalho e a saiide, jâ que a Lua transita 
a sua Casa VI (sector astrolôgico que estimula a energia 
mental). 

“TT" 
ViROEM - 23/0» Ji. 

Uma relaçâo harmoniosa entre a Lua e Urano poderâ fazer 
surgir um projecto com um amigo, uma viagein, um piano, 
uma noticia, uma ideia, uma inspiraçâo para uma atitude, ou 
um acto criativo. 

BALANçA - 23/09 A 22/10 

Dia propicio a um bom ainbiente familiar e a tudo o que 
com a familia se relacione. 
A sua imaginaçâo, fantasia e criatividade entrarâo nuina 
altura de desenvolvimento. 

ESCORPIÂO - 23/10 A 21/11 

Nesta altura, em que a Lua percorre a sua terceira Casa 
Astrologica (que tern a ver com a comunicaçào) serâo 
beneficiadas as suas relaçôes com Leôes e Carneiros. Dedique- 
se a tudo aquilo que tern a ver com o movimento e contactos, 
planeie uma pequena viagem. 

SAOITARIO - 22/11 A 21/12 

A Lua, em Oposiçào ajüpiter, promete tornar-lhe este dia 
bastante agradavel, se dedicar algum tempo a apreciar e conceber 
expectativas realistas a respeito dos outros. Nesta altura fxxlerâ ter 
também um forte desejo de quebrar as cadeias que o oprimam, 
nas suas relaçôes pessoais. 

CAPRICÔRNIO -22/12 A 20/01 ^ J 
w 

Neste momento, em que a Lua transita pela sua primeira 
Casa Astrologica, o seu carâcter e a sua personalidade ficarâo 
mais irradiantes. Maior força vital, mais energia. Pronunciada 
tendência para desafios ou maior impulso para a acçâo. 

AQLÀRIO - 21/01 A19/02 

Aproveite esta altma para resolver um assunto que tem 
pendente com um amigo, jâ que a amizade irâ ganhar nesta 
ocasiào uma dimensâo muito especial. Evite, no entanto, ser 
demasiado possessivo ou correrâ o risco de ser intrometido. 

PEIXES - 20/02"?20/03 

Pode receber visitas indesejadas, pelo que deve ter tacto na 
presença delas e manter a calma e a harmonia no ambiente 
famüiar. Poderâ ser, desnecessariamente, condescendente par a 
impressionar alguém que ama; por este motivo magoarâ essa 
pessoa, dando azo a muitos conflitos.  

MARINO'S LAKESHORE AUTOMALL 

Lakeshore 
Honda 

Land Rover 
Metro West 

Marino's 
Fine Cars 

Westend 
Hyundai 

www.marinosautogroup.com 

6^^ SUBARU 

Também uma Grande Variedade de Carras Usados de Todas as Marcas. 

3526 Lakeshore Sivd.Wesî 
Etobicoke, ON M8W 1N6 

(Between Browns Une & Kipling) 

Phone: (416) 252-5055 
Cell: (416) 816-5417 

Fax: {416)251-5906 
e-mail; subaru.sale5@marinosautogroup.tom 

Visite os nossos Dealer e 
perguntepelo Pedro De Oliveira 

que terd 0 prazerem servi-lo na sua lingua. 
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Rescaido de umas curtas férias 
Embora nem tudo tivesse decorrido 
como desejarîamos -sâo contas de 
outre rosârio-, as férias propriamente 
ditas, decorreram solarentas e 
agradâveis. 
Logo à chegada a Lisboa tivemos a 
grata surpresa de "cair" na Avenida 
da Liberdade onde, imaginem!, se 

grande noite de futebol! 
O reste sâo cantigas... 
Os encontros e o reviver de tempos 
recentes em Toronto, foram muitos. 
Em Almancil, dialogâmos e 

"mastigamos" alegreménte corn o 
bom amigo Carlos Alberto Vieira da 

Silva, agora ligado no Algarve à 

mediaçâo de 
propriedades, 
estando de 
momento corn 
um grande 

empreendimento 
no Vale do 
Garrâo. Em 
Almancil, 
q U a n d o 

flores (négocié que foi adquirido pelo 
Jorge Ferreira) mas, cansado e 
desejoso de férias, voltou ao seu 
cantinho algarvio. Foi um desfiar de 
gratas recordaçôes. A ünica vez que 
consegui ver a cidade de New York, 
como deve ser vista, foi pela mâo do 

Henrique Galvâo que a conhecia 
como a si prôprio... Talvez hâ uns 15 
anos que nâo nos viamos! 
Jâ em Portimào, o habituai encontre 
coin o Artur Vilhena e sua simpâtica 
mulher e, também, corn o casai amigo 

de longa data, Anabela e Ilidio Filipe 
Nascimento. Na casa do Artur 
tivemos uma saborosissima 
churrascada, onde ainda tivemos a 
companhia da Linda e do 

foram preparados à maneira e 

"devorados" pelos pescadores e 
familia, debaixo de uma frondosa 
alfarrobeira... Idilico! 
Os primos do Porto, Ana Maria e 
Emanuel Sa, e outres amigos, 
também apareceram. Foi ôptimo. Deu 
para umas jantaradas e passeatas para 
recordar e... desejar mais. Sô nâo deu 
para irmos ao Porto, ao Sâo Joâo. 

Paciência. 
Martelos e alhos porros ficam para a 
prôxima! Contentâmo-nos corn as 

marchas de santos populares... 

JMC 

tinha iniciado o desfile das Grandes 
Marchas de Lisboa. Em beleza. 
Lâ fiquei até madrugada. Nas 
bancadas VIP revi grandes figuras da 
vida politica, social e artistica 

portuguesa. Entre muitos, Igrejas 
Caeiro, Raül Indipwo, o présidente 
da Câmara Municipal de Lisboa, Dr. 
Joâo Soares, o Vereador Antonio 
Abreu, membres do PS, PSD, PCP e 
PP, Tonicha, Ana Salazar, Jülio 
Pomar, Jülio Isidro, Luis Manuel 

Goucha, Morais e Castro, Maria José 
Valérie, Maria Rueff, Lenita Gentil, 
etc, etc... 
Na magnifica avenida desfilaram as 
marchas do Bairro Alto, Mouraria, 
Bica, Castelo, Alfama, Ajuda, 
Madragoa, Olivais, Graça, Penha de 
França, Benfica, Marvila (vencedora 
corn as suas "Alcachofras"), 
Campolide, S. Vicente, Carnide, 
Campo de Ourique, Alcântara, Alto 
Pina e Voz do Operârio (corn uma 
data de pûtes porreiros...). A grande 

marcha de Lisboa, cantada a "mil 
vozes", intitulada "Lisboa no 
Coraçâo", da autoria de Joâo Monge e 
Bernardo Sassetti, reza assim; 

Gosto da tua ternura 
Da maneira de abraçar 
Do teu jogo de cintura 
Nem vale a pena falar 

Gosto de ti como és 
Feita para regressar 
A fingir que nâo vês 

Despida até aos pés 
Deitada à beira mar 

Garota do Bairro da Bica 
Morena da Madragoa 
De perna ao léu em Benfica 
Mulata de Lisboa 
Menina das Avenidas 
Garina do Conde Barâo 
Mulher de muitas vidas 
Lisboa do meu coraçâo 

Uma das grandes festas lisboetas das 
quais tinha saudades. 
O som, a luz, a cor e a algazarra da 

noite do desfile das Grandes Marchas 
de Lisboa sô tem paralelo... numa 

procurava encontrar o Carlos Alberto 
Vieira da Silva, num simpâtico 
restaurante, ouvi uma voz dizer: 
-"Povo, Raça, Raiz", nâo é? Fiquei 
surpreendido corn a frase. Nâo é que 
era o velho amigo Henrique Galvâo, 
antigo proprietârio da Henda 
Records-USA, que se encontrava... no 
restaurante de sua irmâ, especializada 
na confecçâo de Caracois!?... Como o 
mundo é pequeno! Nos ültimo anos 
dedicava-se ao negôcio da venda de 

Antonio Oliveira que, tal 
como nos, estavam (e 
continuam...) de férias no 

Algarve. 
Com o Ilidio Nascimento 
e o amigo Evaristo, fomos 

para a pesca logo pela 
madrugada. Balouçando 
no barco, ao sabor das 

ondas matinais, 
apanhâmos 61 peixes de 
varias qualidade que 

Artur Vilhena no “BBQ”... 

n Problemas da pele 

Eczema 
n Sistema genito-urinârio 

reprodutivo 

° Impotência 

>3 Infertilidade 

n Bronquite 

n Gripe 

n Asma 

Colite 

D Obstipaçào 

n Diabetes 

n Tensâo alta 

>3 Indigestào 

n Depressâo 
n Artrite   

n Dores de cabeça e 

enxaquecas 
>2 Lumbago 

Ciâtica 
n Entorses 

>3 Pescoço tenso 

Cl Tendinite 

n Neuralgia Trigeminal 

r. Cristôvào Branco 

Consulte o Dr. Cristôvào Branco 

Ph.D,M,Sc,C.D,Ac. 

CLÎNICA DE ACUPUNTURA 
E MEDICINA OCIDENTAL 
A sabedoria da 

medicina chinesa nas mâos 

de um médico português. 

1199 DUNDAS ST.,W., 

SUITE #4 EM TORONTO 

Para um CONSULTA CRÂTIS Gontacte: 

416-562-6109 
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Silence 4 
Coliseus com amigos 
Os concertios em Lisboa e Port;o 
Os Silence 4 sobem ao palco dos Coliseus do 
Porto e Lisboa nos proximos dias 18 e 19 de 
Julho, respectivamente, para dois concertos de 
solidariedade, que contarao com a presença de 
mais oito bandas de relevo no panorama 
nacional. 
O evento, denominado «Solidariedade Müsica 
Fest 1» terd inîcio no dia 18, no Coliseu do 
Porto, corn a actuaçao dos Wonderland, 
Hipndtica, Balia e Id Pdrtiço, a anteceder a 
banda de David Fonseca. Um dia depois é a vez 
do Coliseu de L^sboa receber o colectivo 
leiriense e outras quatro bandas; Cool Hipnoise, 

Luiu Blind, Caffeine e Casino, 
Os concertos têm como 
objectivo a angariaçao de 
verbas para uma instituiçâo de 
Qpoio a pessoas dcsfavorecidas, a APDS 
(Âssocioçao para a Promoçao e Desenvolvimento 
Pessoaf e Social). 
Ao longo de cerca de uma hora a banda leiriense 
vai percorrer os sucessos do seu mais recente 
«Only Pain Is Real» (jd editado também na 
vizinha Espanha), e do anterior «Silence 
Becomes It», responsdvei pela explosao de 
popularidade do grupo em solo nacional. «Nessa 

altura vai ser também apresentad.0 e lançado o 
disco de remisturas do tema "Only Pain Is 
Real", uma das quais da autoria dos Cool 
Hipnoise», disse Luis Coradinho, manager dos 
Silence 4. 
Depois destas duos actuaçoes os Silence 4 
«irSo ofastar-se dos palcos por tempo 
indefinido», estando previstos apenas mais um 
ou dois concertos antes do interregno. 

Madonna faz show 
nara 18 mil pessoas 
em londres 

Apopstar Madonna disse à 
imprensa londrina que se 
inspirou em artes marciais, no 

flamenco, no country e no western, no 
punk, no rock e no circo para fazer o 
show da sua nova torné, a "Drowned 

World Tour", que estreou na quarta- 

feira em Londres, no Earl's Court. 
Madonna apresenta-se em Londres até 
ao dia 12. Desde que começou, em 
Junho em Barcelona, na Espanha, é o 

quarto pais que Madonna visita. Ela jâ 
passou também pela França e pela 
Alemanha. 

Os bilhetes para os espectâculos de 
Londres esgotaram-se em poucas 
horas quando foram colocados à 
venda. 

"E uma apresentaçâo teatral de 
müsica", disse Madonna numa 
entrevista à imprensa local. 
O equipamento do espectâculo 
chegou a Londres de modo 

impressionante: oito camiôes corn mais 

de cem toneladas de equipamentos. 
Sâo esperadas 18 mil pessoas por noite 

nos espectâculos da popstar na 
Inglaterra, onde mora actualmente 
corn O marido Guy Ritchie e os filhos 

Lourdes Maria e Rocco. 

Music Si Video 

Queres o melhor da müsica 
moderna portuguesa neste lado do 
Atlantic, em CD ou K7?(||j.|j30.(|53|j 

Jornal 
O 

Milénio 
O seu 

semanârio 

Deama AJexandre 

Tel: 905-459-3628 
www.finaimage.on.ca 

Photo Restoration / Enlargement 
Family Collages on canvas 
Personalized Posters & Signs 
Mounting ,/ Framing 

212Vodd8nSI. W. 
Brampton, ON 

L6X2V3 
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JIM MORRISON 
niECEU HA 30 ANOS 
Completam-se agora 30 anos sobre o 
falecimento de Jim Morrison. No dia 3 
de Julho, de 1971, Jim Morrison foi 
encgntrado morto por Pamela Morrison, 
no apartamento em que ambos 
moravam, em Paris. Tinha 27 anos. 

Hd 30 anos atrds o mundo da musica 
perdeu um grande müsico: Jim 
Morrison. Mas ganhou um mito. O lider, 
vocalista e letrista dos Doors, Jim 
Morrison, faleceu, aos 27 anos, devido 
a um eventual ataque cardiaco, em 
Paris, tendo sido encontrado pela sua 
namorada, Pamela Morrison, no dia 3 de 
Julho de 1971, no apartamento em que 
ambos moravam, em Paris. 
Corn a sua morte. Jim Morrison tornou- 
se num dos maiores mitos para toda 
uma geraçao e a sua musica continuou a 
influenciar o panorama musical até aos 
dias de hoje. 
James Douglas Morrison nasceu a 8 de 
Dezembro, de 1943, em Melbourne, na 
Florida, nos Estados Unidos da 
America. Apds uma infância bastante 
itenerante, devido ao trabalho do pài, 
mudou-se para Los Angeles, em 1964, 
para estuaar cinema na Universidade 
UCLA. Al conheceu Ray’Manzarck corn 
quem viria a fundar os Doors, em 1965, 
conjuntamente corn Robbie Krieger e 
John Densmore. 

Dois anos depois, editaram o primeiro 
album, intitulado "The Doors" do quai 
faziam parte temas como "Alabama 
Song (Whiskey Bar)", "Light My Fire" 
ou "The End". Este disco catapultou os 
Doors para o sucesso, tendo-se tornado 
célébrés diverses actuaçoes televisivas 
e ao vivo, imbuidas de rebeldia e 
irreverencia, pouco usuais até entao. 
Posteriormente editaram em 1967 
"Strange Days" (1967), "Waiting for 
the Sun" (1968), "The Soft Parade" 
(1969), "Morrison Hotel" (1970) e "LA. 
Woman", em 1971. 
Apos as digressoes promocionais dos ^ 
dois ultimos dIbuns terem sido 
vigiadas por fortes medidas de 
segurança, Jim Morrison decidiu 
abandonar os Estados Unidos no 
companhia da sua esposa, Pamela 
Morrison. 
Ambos foram para Paris, onde Jim 
Morrison viria a falecer pouco tempo 
depois, a 3 de Julho de 1971^ Foi 
sepultado no canto dos poetas, no 
cemitério de Père Lachaise, em Paris, 
ao lado de figuras como Balzac, 
Molière ou Oscar Wilde. A sua campa 
é actualmente a unica naquele 
cemitério que possui um segurança 
permanente, por forma a controlar os 
excessos dos imensos fas que ali se 
dirigem diariamente. 

Sheet Metal Werkers’ 
and Reefers' 

LOCAL UNION N°30 

14 Cosentino Drive Telefone: C4163 SS9-7S60 
Scarborough, Ontario AtOI1f^€IA Free: 1-800-S6B-356S 
M1P 3AS HICIIyuU Fax: C4163 SSS.7734 

Trabalhadores da construçâo (telhados) 

As companhias apresentaram uma oferta que nâo acompanha os aumentos do custo de vida, os altos custos da energia e o 
imposto sobre a propriedade. 

"Temos que ter uma 
posiçâo de força para 

prosseguir as 

negociaçôes 
Dêem-nos uma forte 

posiçâo corn o voto à 

greve" 

Esteja présente para o 

■X 

VOTO A 
GREVE 

Assembleia extraordinaria 

Data: Domingo 8, de Julho, 2001 
Horas: 9h00 

Local: Ediffeio OFL 

15 Gervais Drive, Don Mills 

(corn a Eglinton) 

AuditorioA-1 &2 

President: 
Jay Peterson 

Vice-President 
Ken Novalski 

Recording Secretary: 
Audie Murphy 

Business Manager/ 
Financial Secretary-Treasiuren 

Allan F. Budway 

Business Representatives: 
Eduardo Oliveira 

Joe McPhail 
James Jackson 

John Nielsen Organizer: 
Kevin Archibald 

Executive Board: 
Martin Roberts 

Allan Boyce 
Cris Paswisty 
Mike Bloom 

Jason Addison 



Citizen JTR1819 
Portable Radio AM/FM ^ H H 
Cassette/Recorder Player * 

Générai Eiectric 
$gg ll‘ 

Portable Radio 
AM/FM /SCMO 

&PST 

rmaçôes pelo tel: (416) 537-1088 
radios estâo à venda nos seguirrbes iocais; 
Viseu Electric - 896 College St. Tel: 531-2847 * Manata - 846 Dundas St. West Tel: 603-9572 * Artnova Furniture 

Bloor St. west Tel: 532-1133 * Advanced Electronics - 1332 Dundas St. W. Tel: 537-7606 EM MISSISSAUGAl Nova Pastry & || 

3635 Cawthra Rd. Tel: (905) 279-3206 * Elifaz Bakery 607 LakeshoreRd. E. 905-278-2392 EM BRAMPTON: Concord 

- 280 Rutherford Rd. Tel: (905) 455-8818 EM HAMILTON: - Alves Meats 157 Macnab St. N. Tel: (905) 528-0165 

Acadia Travel 366 Hamilton Rd. 519-432-3797 * Internacional Gift Shop, 416 Hamilton Rd. 519-675-0446 * Atlantic | 

Sea Fish Market, 708 Hamilton Rd. 519-452-7511 * Ocean Food Center, 778 Hamilton Rd. 519-452-1220 EM CAMBRIDGE: Beiros 

Supermarket 50 Ainslie St. S. 519-621-6950 

Sanyo MCD-Z190 

System, Digital Tunning 3-CD Changer, 
SMO, Double Cassette, Remote Control 

AM/FM/SMO, CD-Cassette Player 
com Remote Control 

Panasonic RX-FS430 
Stereo Radio/Cassette Recorder 

125. 00’ 

CD Portable, Digital 
Radio AM/FM, 

Cassette Recorder 
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Festival Portugues - Canal 2 

" dia 
0 DC-C10 ’245. 00’ 

Panasonic RX-D13 
$110.0»* 
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SAüDE 

8ALPC CM 8LA CASA  

DA POlUIÇÀO À FAITA DE AD 
PARA EVITAR TROMBOSES HÂ MUITO POR FAZER 

Sei que, um dia, tenho de morrer, 
mas, O que mais temo na vida, nâo é 

a morte, mas sim poder ficar 
paralisado, sem poder falar, ou 
compreender. Que Deus me leve, 
mas nào me deixe ficar no mundo 
sem poder exercer as minhas 
faculdades fisicas e mentais, 
controlar as urinas e outras 
necessidades viscerais. 
Na minha vida de médico, tenho 
escutado, tantas vezes, esta opiniào 
de quem, na sua ânsia de 
salvaguardar e controlar a saüde, se 
sente impotente de poder escolher a 
sua condiçâo final; mas, embora 
esse medo seja acerbo e forte, e o 
homem se ache incapaz de 
modificar os trâmites do destino, 
ainda podemos fazer muita coisa, 
para evitar a triste sorte da 
trombose, e nâo nos devemos 
entregar impotentes perante 
fatalismos, ou quereres divinos. 
A trombose: formaçào de coâgulos 
de sangue nas cavidades do coraçào 
e das artérias, é de longe, depois da 
meia idade, a causa mais frequente 
de doenças corn destruiçâo das 
células do cérebro; como, no corpo, 
é O cérebro que comanda todas as 
acçôes e preside a todas as matérias, 
O corpo padece ou fenece, e a mente 
acaba sempre por sofrer; tudo isto 
causado pelo entupimento das 
artérias. 
Os ataques vasculares cerebrais, que 
numa pequena percentagem de 
casos nào sào tromboses mas sào 
hemorragias, causam a morte em 
cerca de 7% da populaçào e 
deficiências em cerca de 5% de 
pessoas corn mais de 65 anos de 
idade. Esses ataques sào conhecidos 
pela designaçâo de acidentes 
vasculares cerebrais, pois, como 
qualquer acidente, acontecem 
bruscamente e sem querer; também, 
como eles, podem-se prévenir, e 
muito se pode fazer para que nào 
venham a acontecer. Também 
muito se pode fazer para remediar e 
diminuir a sua extensào, corn 
reflexos nào sô na saüde e bem 
estar, mas também na economia 
individual e social de qualquer 
naçào. 
A negligência é uma das maiores 
causas de acidentes, incluindo as 
tromboses e hemorragias cerebrais. 
Mas nào sào sô os individuos que 
podem ser négligentes; também as 
sociedades, instituiçôes politicas, e 
os serviços de saüde, incluindo os 
sens profissionais, devem 
reconhecer que, até agora, têm 
mostrado pouca diligência em 
remediar, e melhorar, as 
quantidades e consequências desses 
acidentes. Apesar da grande 

morbilidade, mortalidade, e custos 
econômicos associados aos 
acidentes vasculares cerebrais, 
pouca atençào lhe tem sido dirigida 
pelos responsâveis, politicos e 
financeiros, pelas investigaçôes 
cientificas e pelas organizaçôes de 
saüde püblica. 
Ao contrario do cancro, onde 
muitas medidas preventivas e 
técnicas de tratamento sào ainda 
bastante controversas, ou podem 
causar ainda mais dor e sofrimento, 
a prevençào e tratamentos dos 
acidentes vasculares cerebrais 
podem ser bastante efectivos, se 
forem tomadas medidas de saüde 
püblica bem organizadas. Nesta 
organizaçào devem estar integrados 
as actividades de prevençào, 
assistência primâria, pré-hospitalar 
e hospitalar, reabilitaçâo, 
reintegraçào na comunidade, e a 
observaçâo e pesquisa necessârias 
ao melhoramento do conhecimento 
e dominio da doença. Assim como 
as doenças infecciosas foram 
grandemente diminuidas graças às 
campanhas de saüde püblica, como 
a promoçào da higiene e campanhas 
de vacinaçào, também as doenças 
cardiovasculares e vasculares 
cerebrais podem ser diminuidas, e 
deixar de ser a maior causa de 
mortes e deficiências. 
Toda a prevençào começa na 
educaçào. Assim como qualquer 
pessoa nécessita de aprender a 1er e 
escrever, também nécessita, corn a 
mesma prioridade, de conhecer o 
seu corpo e saber administrar a sua 
saüde. Todos nos devemos saber 
que podemos diminuir 
substancialmente as tromboses, ou 
outros acidentes vasculares, se 
mantivermos um peso moderado, 
fizermos exercicio regular, nào 
fumarmos, evitarmos nào abusar do 
alcool, e tentarmos detectar, o mais 
cedo possivel, o excesso de tensào 
arterial, para podermos manter, 
sempre bem controlada, essa 
pressào. Outros problemas, 
incluindo o excesso de gorduras e 
colesterol, diabetes, irregularidades 
do pulso e palpitaçôes do coraçào, 
devem também ser detectadas e 
controladas o mais cedo possivel, 
pois aumentam grandemente a 
possibilidade de trombose. As 
estatisticas mostram que mais de 
75% das pessoas nào controlam os 
problemas que aumentam o risco de 
trombose, e cerca de metade da 
populaçào tem a tensào alta sem 
saber; 25% de todos os homens e 18% 
das mulheres, têm a tensào arterial 
acima do normal, o que lhes 
aumenta, nào sô o risco de 
trombose, mas também de 

hemorragia cerebral. 
A instruçào na prevençào dos 
acidentes vasculares é fundamental, 
mas a diminuiçào dos efeitos 
nefastos da doença sô é possivel 
corn uma boa organizaçào dos 
serviços de assistência a todos os 
niveis. Qualquer doente corn 
ameaça de ataque vascular cerebral 
nécessita de tratamento imediato; 
mais de très horas de espera pode 
ser a diferença entre a morte ou 
uma recuperaçâo total. Todas as 
pessoas devem aprender a 
reconhecer os primeiros sintomas e 
sinais de ameaça de ataque cerebral, 
como as fraquezas e sensaçôes 
anormais numa area ou um lado do 
corpo, e nunca devem perder tempo 
na esperança dos sintomas serem 
nada e de passar. A assistência 
médica imediata, nos bancos de 
urgências, incluindo o bom treino 
de assistentes e enfermeiras, pode 
livrar da morte algumas vidas, das 
cadeiras de rodas muitos paraliticos, 
evitar chagas, mudez, ou as penas 
da demência. A existência de 
unidades hospitalares 

hemorragias cerebrais, ^èwàet|fezer 
dos resultados da reéüpé#^ào: 
uma enorme diferença. i‘- - 
Uma organizaçào ^bî^^iva, 
compreensiva, e efipiû^&das 
sucessivas etapas para u^ié^E&hor 
prevençào, tratame^^^S e 
reabilitaçâo dos BBnlptes 
vasculares cerebrais, ^^^^Bcial 
para que possamos |^^^Auir 
bastante a incidência e jfl^^Hncia 
da doença. A falta d^^HB dé 
représentantes politicos ^^^Jnos, 
quase sempre a justific^D^^H em 
motivos financeiros, teij^HH| até 
hoje, um grande problJH^^H um 
poupar que acaba quJ^^^Kpre 
por gastar; pois nâo ofljHHa o 
futuro, na sua visâo (^^^^jem 

Mas como a melhor ecc^^^p é a 
riqueza da saüde, e uma lÜM'^üde 
é a nossa melhor esperartçà; ao 
dizermos nào aos politicos que 
cortam os fundos para a saüde, 
estamos a dizer sim à nossa 
esperança. 

ERVANÂRIA VITORIA inc. 
PRODUTOS NATÜRAIS E MEDICINA HOMEOPATICA 

lelcfonc: (416) 603-7978 
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Pedreiros. Tel.:416-762-5947. 

Secretaxia com experiência em computadores 
e com carta de conduçâo. 
contactar Franks Tel.;416-419-3732. 

Pessoa para Churrasqueira, contactar Joâo 
Tel.:416-538-3363. 

Empregada para balcâo de padaria, contactar 
José ou Carminda. 
Tel.:416-658-5199. 

Casai para limpeza. Tel.:905-893-9046. 

Pintores de môveis. Tel.:905-795-9269. 

Pessoal para pastelaria. Tel.:416-688-5158. 

Pessoal para limpeza em Mississauga, 
contactar Bill - Tel.:l-800-786-7559. 

SONA 
Distributors Inc. 

■SINCE 

1978 

em 
Electrodomésticos 

de 220V/50HZ 
Panasonic, Sony, Aiwa, Whirlpool, Maytag, 

Magic Chef, Kehdnator, Moulinex Kitchen 

Aid, Hoover, Black & Decker, Skill, Pionner, 

Sharp, General Electric, JVC. 

Todos os nossos electrodomésticos 
de 220v/50hz têm Garantias Internaclonals 

^5SO Steeles Ave. W. 
at Dufferin St. 

Tel: CSOS3 66S-3734 

ÏÏŒ[LŒ[P(DWI «[SÂUIlSâ 

Pessoa para trabalhar com cerâmica, 
marmore e granito. 
Tel.:416-604-3054. 

Condutor com carta DZ, que fale e escreva. 
Inglês, Tel.:782-7947. 

Pessoa com experiência em renovaçôes de 
escolas e escritôrios, contactar Joâo. 
Tel.:416-991-3933. 

Pessoa para Churrasqueira que fale Português 
e Inglês, contactar Antonio Pereira. 
Tel.:905-457-5592. 

Assistente de Superintendente que fale Inglês, 
mandar resumé. Fax #416-767-6566. 

Pessoas para caixa registadora, vendas e 
ajudante geral para companhia de produtos 

alimentares por grosso, Finch e Weston. 
Tel: 416-818-6943 

Cabeleireiro ou cabeleireira de homens. 
Tel.: 416-534-0176. 

Pessoa para loja de Pronto a Vestir. 

Tel.:416-603-4293. 

Pessoal com experiência para fabrica de 
costura. Contactar Madalena Arruda. 
Tel.:416-780-9850. 

Pessoa para restaurante, contactar Emilia. 
Tel.:416-534-7354. 

Pedreiros. Tel.:416-762-5947. 

Mecànico com experiência. Tel.:416-604-8881. 

• « 
I Para nos enviar a sua assinatura, * 
• oportunidade de emprego ou qualquer « 
• outra informaçâo: * 
« i 

m 

(416) 538-0084 
ÎTliLâ (416) 538-0940 

info@omilenio.com 
1087 Dundas St. W. 

Suite #103 
Toronto, On, M6J 1W9 

Assine e divulgue Nome: 

O MILÉNIO   
Assinatura anual no Canada, 
por apenas $48, GST incluido, 

para os EUA $75 e Europa $130. 

Morada: 

C. Postal: 

Tel: ( ) 

rrango com Favas 
IncpcDitnici: 

7 1/2kg de frango, sal, pimenta em grào 
7 limào, 3 dentes de alho 
2 cebolas, +-3 colheres de (sopa) de azeite 
7 coûter de (sopa) de banha 
7 copo de vinho branco, 350 grs de tomate 
7 tigela de favas, 7 ramo de cheiros com salsa, 
coentros, hortelà e tomilho 

COn^CCttO: 
Limpe o frango, retirando parte da gordura. 
Corte em pedaços pelas juntas e tempere 
com sal, pimenta acabada de moer e sumo 
de limâo. 
Deixe tomar gosto durante 1 bora. 
Descasque os alhos e as cebolas e piqué. 
Leve ao lume numa caçarola com o azeite e a 
banha. Quando alourar, junte os pedaços de 
frango e refogue virando a carne varias 
vezes. 
Regue com o vinho e cozinhe até evaporar. 
Junte o tomate limpo e picado e refogue. 
Va adicionando agua e deixe estufar. 
Junte as favas e o ramo de cheiros atado. 
Acabe de cozinhar, rectifique os temperos e 
retire os aromas. 
Sirva de imediato. 

SOBPmrSfl: 

Bolo deQueijo 

2 pacotes de Queijo Philadelphia 
7 pacote de natas (200 ml) 
75 gr de farinha 
150 gr de açûcar 
7 coûter de sopa de sumo de limào 
7 coûter de châ de bauniûta 
5 ovos 
7 pacote de bolacha Maria 
2 colheres de sopa de manteiga amolecida 
Doce de morango,frutos silvestres ou outro 

(OnPECCflO: 

Rala-se a bolacha na picadora até ficar em pô. 
Mistura-se corn a manteiga e um ovo, até ficar uma 
massa homogénea. Espalha-se esta massa no fundo 
e nos lados de uma forma previamente untada. 
Separa-se as gemas das claras. Bate-se as gemas corn 
o açûcar, as natas, a baunilha o sumo de limâo, o 
queijo e a farinha. 
Por ultimo, bate-se as claras em castelo e envolve-se 
(sem bâter) corn o preparado anterior. 
Deita-se o preparado na forma e vai ao fomo 
durante 50 minutes. 
A temperatura do forno deverâ ser média (125"C). 
Desenforma-se depois de bem frio (à temperatura 
ambiente). 
Barra-se corn o doce e vai ao frigorifico. 
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Nancy Costa lança novo single 

Embora jâ esteja envolvida na 
müsica desde criança, Nancy 
Costa teve a grande 
oportunidade de se revelar e 

de ver um dos sens sonhos 
concretizados no ultimo festival da 
cançâo de CIRV Fm, quando se 
apresentou com um tema de Zé da 
Vesga e arrecadou o primeiro lugar. 
Desde entâo, Nancy Costa tern 
participado em varios eventos, esteve 
presente no Summerfest 2001, é uma 
das convidadas para o Portuguese 
Day, a 26 de Agosto, no Canada's 
Wonderland e acaba de lançar um 
novo single. Nancy Costa esteve nos 
estüdios de Cirv Fm para falar deste 

trabalho, dos sens 
projectos e novos 
pianos para o futuro. 
A.F. - Nancy, quando 
descobriste a tua 
paixâo pela müsica? 
Nancy Costa - Desde 
criança, eu diria. 
Sempre gostei muito de 
müsica, nâo so cançâo, 
mas a müsica em gérai. 
Enquanto frequentei o 
ensiho secundario, 
sempre tive aulas de 
müsica e sempre toquei 
um instrumente. 
Também, juntamente 
com a Tânia e o Filipe 
Cordeiro, estive 
envolvida com o 
Maestro Carrusca da 
Associaçâo Demo- 
cratica de Toronto, 
toquei bandolim, 
saxofone... Acho que 
tudo se resume no meu 
gostar e querer 
transmitir uma 
mensagem através da 
müsica. 
A.F. - Entre o 
bandolim e o saxofone, 
qual é o instrumente 
que mais prazer te dâ a 
tocar? 
N.C. - Gosto muito de 
bandolim porque nos 

toca bem no fundo da aima. O 
saxofone é um instrumente corn mais 
garra. O bandolim é especial porque 
também gosto imenso do fado, mas 
sobretudo porque é um instrumente 
muito especial. 
A.F. - Como e quando te surgiu a 
oportunidade de participares no 
festival da cançâo de Cirv Fm? 
N.C. - Foi mais ou menos hâ um ano 
e meio. Lembro-me que estava a tirar 
as minhas liçôes de müsica clâssica 
corn uma professera privada e ela 
aconselhou-me a concorrer ao 
festival, pois acreditava que eu tinha 
uma forte possibilidade de conseguir 
algo. E claro que foi uma experiência 

muito diferente para mim. Falei corn 
certas pessoas e a determinada altura, 
o Zé da Vesga contactou-me, disse 
que jâ me tinha ouvido o ano passade 
no festival A Procura de Uma Estrela, 
e disse que gostava que eu fosse a 
intérprete do seu tema. E foi assim 
que tudo surgiu... 
A.F. - Como te sentiste quando te 
viste vencedora desse festival? 
N.C. - Foi sem düvida o concretizar 
de um sonho que sempre temos e este 
nâo era esperado. Para além de ter 
ficado muito feliz, descobri que tenho 
muito trabalho a fazer porque hâ 
muito talento na nossa comunidade 
que nos incentiva a tentar dar o nosso 
melhor e ir em frente. 
A.F. - Uma vez que mencionaste o 
talento da nossa comunidade, tu 
como parte desse talento, quai é o 
maior desafio que enfrentas neste 
momento como artista comunitâria 
corn sonhos de expansâo? 
N.C. - Um dos desafios para mim é o 
poder mostrar à minha comunidade 
de que eu - sem pôr ninguém em 
baixo - tenho a sorte de ter estudado 
português desde criança, formei-me 
em linguas na universidade de York - 
onde tive a oportunidade de estudar 
nâo sô o inglês, como também o 
francos, o português, o espanhol e o 
italiano -, sempre falei português em 
casa e acho que isto représenta uma 
enorme vantagem. Porquê? O 
püblico que nos escuta pode 
îacilmente aperceber-se se sabemos 
ou nâo a lingua portuguesa. E muito 
diferente aprender o português de 
uma cançâo e cantâ-la porque foi 
decorada, do cantar uma cançâo em 
português como lingua que 
compreendemos e que, por isso, 
conseguimos transmitir a mensagem 
dessa mesma cançâo. É o meu caso: 
quando canto, seja em inglês, seja em 
português, eu sei o que quero 
transmitir através da letra das minhas 
cançôes que é no fundo a mensagem 
de quem escreveu essa müsica. 
Depois também nécessitâmes de um 
pouco de sorte. Se nâo fosse o festival 
da cançâo, talvez eu nâo tivesse 
(ainda) conseguido esta oportunidade 
que agora me sorrie. 
A.F. - Nancy, quem sâo as tuas 
influências musicais? 

N.C. - Bem, em müsica portuguesa, 
nâo posso dizer nada antes de 
mencionar a Amâlia. Mas gosto 
muito dos Madredeus e de outres 
grupos de müsica moderna. Gosto 
muito de müsica inglesa, sobretudo 
da Celine Dion e da Barbara 
Streisand. Gosto muito de müsica 
clâssica italiana, de müsica 
espanhola, enfim... reüno influências 
um pouco de todo o mundo. No 
futuro, gostaria imenso de poder 
cantar poemas dos grandes poetas 
portugueses. 
A.F. - Acabas de lançar um novo 
single... 
N.C. - Sim. Tive a oportunidade de 
me juntar â Venus Creations onde 
tive a oportunidade de trabalhar corn 
o John Ferreira que me deu a tarefa 
de poder colaborar corn ele na 
composiçâo deste tema. 
Essencialmente, tentei fazer uma 
müsica que pudesse ser adequada â 
comunidade portuguesa, mas que 
também fosse utilizada em inglês. É 
uma müsica mais estilo dance, mais 
moderna, é estilo müsica de 
discoteca. 
A.F. - Quai é o nome deste tema? 
N.C. - Em inglês é “Dance with me 
tonight”. Se a traduzisse, diria “Esta 
noite dança comigo”. 
A.F. - Nancy, que sonhos tens para o 
futuro? 
N.C. - Quero continuar a educar a 
minha voz, continuar a cantar para a 
comunidade portuguesa, acima de 
tudo poder transmitir os poemas da 
nossa literatura portuguesa. Gostaria 
também de poder expandir um pouco 
até â comunidade de expressâo 
inglesa. 
A.F. - Boa Sorte. Para terminar, se te 
fosse dada a oportunidade de poderes 
concretizar um sonho - relacionado 
ou nâo corn a rnüsica - o que farias? 
N.C. - Queria viajar. Sô quando 
temos contacto corn as diferentes 
culturas é que aprendemos o que 
desejamos sobre essas e, acima de 
tudo, sobre o ser humano. 
O contacto corn estas culturas 
permite-nos um fcontacto corn a 
müsica que sô me daria vantagens 
para continuar a realizar os meus 
sonhos. 

Ana Fernandes Comunidade 
Brampton célébra mais um festival 
multicultural, dias 6, 7 e 8, o 
Carabram 2001. Mais uma vez, este 
festival conta corn o pavilhâo 
português para apresentar as 
tradiçôes portuguesas através da 
müsica, da gastronomia e dos 
costumes tipicamente portugueses. O 
pavilhâo português fica no 
Portuguese Community Centre, 25 
Fisherman Drive, em Brampton. 
Para mais informaçôes, contacte 
Manuel Alexandre através do 905- 
459-3628 ou através de e-mail: 
manuel@finaimage.on.ca. Nâo deixe 
de ir este fim de semana a Brampton 
para mais uma ediçâo da Carabram. 

O Harbourfront Centre realiza este 
fim de semana o 16° festival Labatt 
Blues e BBQ corn o jâ tradicional 

churrasco e müsica blues. Como jâ é 
tradiçâo, este festival apresenta 
documentârios, fôruns de discussâo e 
workshops. Para mais informaçôes 
poderâ consultar a pâgina web 
www.harbourfront.on.ca/releases.htm 
ou através do telefone 416-973-4655. 

A Casa do Benfica de Toronto célébra 
domingo, 8, o seu piquenique anual 
no Parque Camôes. Haverâ 
sardinhas e pâo de milho grâtis para 
todos. Poderâ participar no jogos da 
corda, da malha, do saco, entre 
outros. Mais surpresas, sorteios e 
actuaçôes do rancho folclôrico da 
Associaçâo Cultural do Minho, Casa 
do Benfica e do grupo Samba 2001. 
Para mais informaçôes contacte a 
Casa do Benfica através do 416-653- 
6370. 

0 GOVERNO ESTA A OFERECER ANUALMENTE 
ATÉ $400 PARA 0 SEU FUNDO DE ECONOMIAS 
PARA A EDUCAÇÂO DOS SEUS FILHOS E NETOS 
o programa chama-se Canadian Education Savings Grant e o governo 
federal contribui anualmente 20% das suas economias (mâximo de $400 
anuais) para a educaçâo das suas crianças pelo regime RESP. 
Como as economias pelo regime RESP crescem livres de impostos, 
quanto mais cedo começar a economizar para educaçâo das crianças, 
melhor. Preve-se que daqui a 18 anos, uma educaçâo universitâria 

poderâ custar para cima de $100,000. 
Telefone-me jâ, ou terâ de os pagar mais tarde. 

Richard Bruton, Financial Consultant 
Tel. cane] 594-7ssa 

FALAMOS PORTUGUÊS ÆdCundy 

CIBC Wood Gundy is a division of CIBC World Markets Inc. Member CIPF. i 
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Madai'l e o Eura-2004 
«Quem manda no Benfica 
é a Diracçao, pensa eu...» 

BolSni: 
«Vinte sels jogadores 
é demasiado!» O présidente da Federaçâo 

Portuguesa de Futebol, Gilberto 
Madail, nâo acredita que as 
divergências internas do Benfica 
venham a pôr em causa a construçâo 
do nova estâdio dos encarnados e a 
sua participaçâo no Euro-2004: 
«Tenho de continuar a acreditar na 
palavra dos dirigentes do Benfica, e 
todas as suas declaraçôes pùblicas 
forain no sentido de avançar corn a 
construçâo do estâdio em Setembro. 
Claro que pode baver divergências de 
alguns sôcios, o que é legitimo. Mas 
quem manda no Benfica é a 
Direcçâo, penso eu...», referiu corn 
alguma ironia quando confrontado 
corn os novos desenvolvimentos 
politicos surgidos nos ùltimos dias 
para os lados da Luz, que voltam a 
colocar o estâdio como porno de 
discôrdia. 
Salientando que as divergências 
pùblicas sâo «uma questâo interna do 
Benfica», Madail aceitou comentar 
os novos desenvolvimentos à luz da 
implicaçâo que possam ter no Euro- 

2004: «Nos demos garantias à UEFA 
de que o estâdio do Benfica séria 
incluido. E se as demos nâo foi por 
inventar, mas porque nos deram 
essas certezas pela parte do Benfica, 
uma vez ultrapassado o episôdio 
municipalista. Por isso, mantemos a 
nossa confiança, embora eu 
pessoalmente aguarde corn alguma 
expectativa a Assembleia Gérai do 
Benfica marcada para debater essa 
questâo». 
As prôximas reuniôes corn a UEFA, 
que vâo voltar a debruçar-se sobre o 
assunto - a 15 dejulho, em Nyon, e 
no final do mês, corn nova visita da 
delegaçâo daquele organismo aos 
estâdios portugueses - foram 
recordadas por Madail, que em todo 
o caso, mesmo colocado perante um 
cenârio de Euro-2004 sem Benfica, 
nâo receia pela boa organizaçâo do 
evento; «Nâo acredito nessa 
possibilidade, mas de forma alguma 
essa hipôtese poderia impedir que o 
Europeu se organizasse em 
Portugal»,concluiu. 

Lazlo Bôlôni esta satisfeito 
corn o inicio dos trabalhos 
no Centro de Estâgios em 

Rio Maior mas jà encontrou 
alguns aspectos negativos, 

embora prefira nâo os 
revelar. Sâo assuntos que o 
técnico romeno pretende 
resolver no decorrer do 

estâgio. 

Para jâ, a prioridade do técnico 
romeno é reduzir o plantel. Vinte 
seis jogadores sâo demasiados 
para o Bôlôni. 
«O estâgio esta a correr 
correctamente. Começo a 
conhecer os jogadores e eles 
também começam a conhecer-me 
a mim. Vamos passar vârios dias 
juntos e isso é bom. Disse-lhes no 
inicio do estâgio que eu era uma 
pessoa agradâvel, corn excepçôes 
para os treinos e para os jogos, 
onde sou muito exigente. De resto 
tudo estâ bem». Tudo, nâo. Bôlôni 
jâ encontrou alguns aspectos 
negativos, mas nâo os quis revelar. 
«Sâo questôes que nâo quero falar 
e que nâo vou falar. Sâo questôes 
que nos temos de resolver em 
grupo. Peço desculpa, mas nâo 
vou falar nesses assuntos», 
limitou-se a dizer o técnico 
romeno. 
Neste momento, depois da 
chegada de Mpenza, Bôlôni tem 
ao seu dispor 24 jogadores. Faltam 
ainda o guarda-redes Nélson e o 
central Quiroga. Sâo demasiados 
jogadores na opiniâo do técnico 
do Sporting. «Tenho 26 jogadores 
que considero demasiado e o 
grupo vai ter de ser reduzido. E 
melhor para eles, que em menor 
numéro poderào fazer um 
trabalho de maior qualidade, e 
para mim, que poderei os 
conhecer melhor. Penso que é a 
melhor soluçâo para todos, mas 
vamos ter que agir corn 
inteligência nesta questâo». 
Na segunda-feira, o treino foi 
muito exigente em termos fisicos. 
Hoje, apesar de manter o mesmo 

grau de exigência e aplicaçào, foi 
mais recreativo, isto é, meteu mais 
bola. 
«Começâmos corn exercicios 
simples, para depois passarmos 
para os mais complicados. 
Estamos numa fase de progressâo. 
A bola também obriga os 
jogadores a correr. 
Os jogadores estâo a adaptar-se 
bem às minhas indicaçôes, “^nào 
vejo problemas». 
A carga fisica tem sido 
impressionante, tendo em conta 
que os jogadores acabaram de 
chegar de um periodo de férias. 
Nada que preocupe Bôlôni. 
«Tenho agido em sintonia corn a 
équipa médica que tem feito o 
devido acompanhàmento, corn a 
mediçào das pulsaçôes cardiacas 
dos jogadores». 

«Nâo posso contratax Figo, 
pois nâo?» 

Além dos actuais jogadores, o 
Sporting, depois da saida de 
Acosta, précisa ainda de reforçar o 
ataque. Niculae e Turu Flores têm 
sido os jogadores mais falados, 
mas Bôlôni, apesar de admitir a 
necessidade do reforço, irritou-se 
corn as questôes dos jornalistas a 
este respeito e terminou 
abruptamente a conversa. 
«Precisamos ser realistas. Nâo 
podemos entrar em sonhos. 
Temos consciência das nossas 
capacidades. 
A minha filosofia foi sempre 
trabalhar corn o que é acessivel. 
Quero um jogador capaz, mas nâo 
posso contractar o Figo, pois 
nâo?». 
No entanto, Bôlôni continua a 
procurar manter uma boa relaçâo 
corn os jornalistas. O técnico 
mostrou-se preocupado corn as 
condiçôes de trabalho, que foram 
melhoradas, ao dispor da 
comunicaçâo social e pediu 
compreensâo aos jornalistas, 
prometendo que vai procurar 
colaborar, dentro das suas 
limitaçôes... 

Casamento de Figo 
Figo deu o nô. Corn a 
modelo sueca Hellen 
Svadin, corn quem vive 
hà alguns anos e de 
quem tem uma fîlha. 

A festa foi ao nivel do que pode um 
dos melhores (e bem pàgos) jogadores 
de futebol do mundo. No Algarve, 
pois claro - e tendo por cenârio uma 
propriedade da praia do Evaristo, 
proximo de Albufeira. Que escondeu 
um ambiente "reservadissimo" de 
convidados conhecidos, como tinha 
de ser. Nâo faltaram os craques da 
selecçâo. Nem o présidente do Real 
Madrid entre outros notâveis do 
mundo da bola. Os "paparazzi" foram 
muitos, mas a fotografias, poucas. 

PRAIA RE MIRA 
Bakery Si Sports Bar 

1346 St. Clair Ave. W. ^ 
TORONTO 

aAberto a partir das 5:30 am 
para o pequeno almoço 

nPastelaria 
aPâo fresco (Português e Italiano) 

Tet: 416-651-5348 

Sandes de carnes trias 
Bifanas e Pregos 
Jogos de Futebol 

via Satélite 
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Geraldâo confirma: 
iiVou ser gerente de 
futebol do Mantimoii 

GP França: 
Schumacher atinge 
50 vitOrias e ameaça 
recorde de Prost A noticia de que Geraldâo (ex- 

jogador do F.C. Porto) séria o novo 
director-geral para o futebol do 
Maritimo surpreendeu toda a gente 
na Madeira, inclusivamente os 
dirigentes do clube, que apenas foram 
informados pelo présidente Carlos 
Pereira quando tudo jâ estava tratado. 
Supôe-se que tenha sido uma decisâo 
isolada. 
Geraldâo exercia a funçâo de gerente 
de futebol no Ipatinga - clube 
mineiro - hâ dois anos e foi 
convidado por Carlos Pereira em 
Junho, aquando da viagem do 
présidente ao Brasil. Apesar de 
possuir convites de clubes dos 
Estados Unidos, resolveu apostar nos 
madeirenses. , 
Foi o prôprio que confirmou ao 
Maisfutebol todas estas informaçôes. 
«O présidente esteve aqui no Brasil, 
viu o trabalho que temos feito no 
Ipatinga e fez o convite. Eu resolvi 
aceitar porque penso que é possivel 
fazer um bom trabalho no Maritimo, 
aplicando o modelo estabelecido 
aqui», referiu. 
Os propôsitos de Geraldâo estâo bem 
definidos: «A intençâo é fazer a 

captaçâo de jovens, prospecçâo de 
valores, coordenar corn a équipa 
técnica todo o trabalho e negociaçâo 
para outros clubes». 
A partida para Portugal, o brasileiro 
apontou como trunfos o facto de ter 
«boa relaçâo corn muitos clubes 
portugueses e brâsileiros», o que 
ajudarâ à construçâo de futuros 
planteis e rentabilizaçâo dos 
jogadores do clube. 
No que se référé ao avançado Alain, 
que poderâ estar perto de assinar pelo 
Maritimo, Geraldâo disse que «esses 
pormenores ainda terâo de ser 
discutidos corn o présidente» e 
aventou a hipôtese de poderem ir 
mais jogadores para o clube. 

O campeâo do Mundo alcançou, em 
Magny-Cours, o sexto triunfo da 
época, totalizando meia centena, na 
carreira. Esta a uma vitôria de igualar 
o mâximo de sempre (51), por 
enquanto nas mâos de Alain Prost. 
Michael Schumacher esta proximo 
de se tornar o piloto mais vitorioso de 
sempre na Formula 1. Domingo, no 
Grande Prémio de França, décima 
corrida do Mundial, o alemâo da 
Ferrari conquistou o sexto triunfo da 
época - segundo consécutive, depois 
do GP da Europa - e atingiu as 50 

vitôrias na carreira. Quando faltam 
sete corridas para o fim da 
temporada, perante a superioridade 
que "Schumi" tem vindo a 
demonstrar, é muito provâvel que o 
recorde de Alain Prost (51 triunfos) 
possa cair em breve. 
O sucesso do piloto da Ferrari, que 
arrancou na segunda posiçâo, 
começou a desenhar-se â 24 volta 
quando o homem da "pole", Ralf 
Schumacher, foi à boxe e gastou 10 
segundos. Michael fez o mesmo 
serviço em apenas 7,7 segundos e ao 
regressar à pista, estava atrâs de Juan 
Pablo Montoya, mas tinha 
ultrapassado o irmâo. 
O colombiano da Williams, corn 
tâctica diferente, acabou por 
abandonar. E o "Schumi" mais velho 
controlou a corrida, vencendo, corn 
mais de dez segundos de vantagem 
para Ralf. "Existe uma 'prioridade 
que é ganhar cada prova e o 
Campeonato. Mas nâo estou 
obcecado corn a ideia de me tornar o 
piloto corn mais vitôrias ou titulos", 
disse Schumacher. 

1785 St. Clair 4ve., West, Toronto 

Nâo percam os SALDOS DE PRIMAVERA 

em West York Chev-Olds, corn condiçôes especiais 

de financiamento e grandes descentes. 
CHEV-OLDS 

Extraordinâria selecçào de carrinhas de carga e passageiros, 

Pick-up's e camiôes prontas para entrega. 

Vârios "Blazer" e "4 x 4's" novos de 2000 a preços reduzidos 

CHEVROLET 

OLÜBWOBILE 

Web: ^ 
E-mail 
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FIFA volta a avaliar 
«cason Fernando Conte 
A suspensâo internacional de 
Fernando Couto vai ser alvo de 
nova apreciaçâo no decorrer da 
reuniâo do Comité Executivo da 
FIFA, a efectuar este fîm-de- 
semana em Buenos Aires. 
A noticia foi confirmada pelo 
présidente da FPF, Gilberto 
Madafl, que considéra este novo 
dado um reconhecimento das 
posiçôes portuguesas, 
defendidas apôs o conhecimento 
da sançâo, a dois dias do jogo corn a Irlanda, 
em Dublin, no passado dia 2 de Junho. 

«Recebemos um fax a comunicar-nos 
essa decisâo. E um dado importante 
porque, como se lembram, tinhamos 
sido informados de que nào havia 
recurso possivel da decisâo. Afinal, 
nào era bem assim», comentou o 
dirigente português. A reapreciaçâo 
do processo sera feita em conjunto 
corn a do holandês Edgar Davids, na 
sequência da acçào empreendida 
pelas duas federaçôes. 
Madall é prudente quando instado a 
comentar as eventuais consequências 
deste volteface: «Nâo quer dizer que a 
decisâo seja alterada, mas é pelo 
menos o reconhecimento de que nâo 
havia competência para decidir uma 
suspensâo nos moldes em que foi 
feita». 

O présidente da FPF recorreu ao 
exemple de Frank de Boer, que ainda 
nâo estâ suspense das competiçôes 
internacionais porque a Comissâo 
Disciplinar da UEFA ainda nâo 
reuniu, para demonstrar que a 
suspensâo de Fernando Couto teria 
de ser decidida apenas depois da 
decisâo final da federaçâo italiana ser 
comunicada às instâncias 
disciplinares da FIFA: «Enquanto nâo 
houver um castigo determinado pela 
Federaçâo italiana continuâmes a 
defender que o jogador nâo deve estar 
suspense. Esta novidade mostra que 
tinhamos razâo e é importante por 
uma questâo de dignidade, quer do 
atleta, quer da nossa posiçâo perante 
a FIFA», concluiu. 

Benfica abordou Simâo 
Sabrosa em lantar no 
Guincbo 
Os encarnados têm concurrentes de 
peso. A frente estâ o Atl. Madrid. 
Juventus e Manchester nâo podem 
ser descartados. E até o Sporting jâ 
quis saber se pode ficar corn o 
jogador, desde que seja por 
empréstimo. 
José Veiga abordou Simâo Sabrosa no 
sentido de saber a disponibilidade do 
extreme do Barcelona para jogar no 

Benfica esta época. A conversa 
decorreu num jantar realizado a meio 
da semana passada no restaurante 
Porto de Santa Maria, no Guincho, 
local situado proximo das residências 
do empresârio que estâ a trabalhar 
corn Luis Filipe Vieira na 
reestruturaçâo do plantel encarnado e 
do jogador. 
Contudo, o Benfica nâo estâ sô na 

corrida aos serviços do 
jovem internacional 
português. Um factor 
corn o quai vai ter de 
contar é a preferência 
pelo Sporting jâ 
confessada pelo 
futebolista. Além do 
mais, informados por 
alguns sportinguistas 
influentes présentés no 
restaurante no citado 
jantar (nessa noite, aliâs, 
também la estava o 
seleccionador inglês, 
Sven Goran Eriksson), 

Marcio assina 
por 4 anos, 
corn recomoodaçâo 
do Jardol 
o avançado Mârcio dos Santos, que 
acabou de ser apresentado esta terça- 
feira como novo reforço do Boavista, 
assinou contrato por quatre 
temporadas. 
A particularidade do négocié tem a 
ver corn a intervençâo decisiva de 
Mario Jardel, a quem Joâo Loureiro 
fez questâo de agradecer 
publicamente a colaboraçâo prestada, 
nomeadamente no convencimento do 
avançado brasileiro. 
«Eu nâo conhecia bem o Boavista, 

mas o Jardel contou-me o essencial 
sobre o clube e convenceu-me», 
explicou o jogador, que curiosamente 
viu a sua progressâo na équipa turca 
barrada precisamente pela 
contrataçâo de Jardel. Na época 
1999/00, pelo contrârio, no eixo do 
ataque que viria a conquistar a Taça 
UEFA, O jogador formou uma boa 
dupla corn Flakan Sukur, que no final 
da temporada, depois de um 
excelente Campeonato da Europa, 
séria transferido para o Inter. 

((Caso-Petit 
é uma chatice» 
diz présidante do Braga 
No habituai discurso de inicio de 
época, o présidente do Braga teceu 
algumas consideraçôes relativas à 
actualidade do clube, para além de 
manifestar o desejo de ver os 
arsenalistas afirmarem-se como 
habituais no topo da classificaçâo. 
Para Joâo Gomes Oliveira, o 
objective para esta época estâ bem 
definido. «O objective é aceder às 
competiçôes europeias. Queremos 
consolidar o Braga nos primeiros 
lugares e solidificar o trabalho que 
tem vindo a ser feito. Pense que temos 
um plantel mais equilibrado e 
finalmente conseguimos colmatar o 
problema do lateral-esquerdo». 
No que se référé à situaçào de Petit, o 

présidente continua a afirmar que se 
trata de um jogador corn contrato 
assinado corn o clube. «O caso-Petit é 
uma grande chatice, pois tratâmos de 
tudo corn boa intençào. Posso 
garantir que ele veio a Braga para 
assinar o contrato _ de livre e 
espontânea vontade. Agora, como 
nâo apareceu, o caso seguirâ os 
caminhos normais, tende sido 
entregue ao departamento juridico», 
referiu. 
Mesmo assim, «caso surja a 
oportunidade de négociât corn o 
Benfica, o Braga nào vai cortar as 
pernas ao jogador», aliâs como os 
présidentes dos dois clubes disseram 
desde que o caso teve inicio. 

os administradores da Sporting SAD 
entraram em contacte corn José Veiga 
no dia seguinte, reclamando direito 

de preferência no caso de o jogador 
vir a ser emprestado a um clube 
português. E como se isso nào 
bastasse, também jâ falaram corn o 
Barcelona, para saber da viabilidade 
de um empréstimo. 
Depois, nâo é de excluir a hipôtese de 
Simâo ficar no Barcelona. Além disse, 
é püblico o interesse da Juventus e do 
Manchester United e especula-se 
ainda em torno do Deportivo da 
Corunha, cujo présidente, Auguste 
Cesar Lendoiro, gosta imenso do 
estilo do râpido extreme. 
Para complicar ainda mais a 
transaeçâo, dias depois do referido 
jantar, Veiga e Simâo voltaram a um 
restaurante do Guincho, desta vez o 
Faroleiro, e agora corn a companhia 
de Paulo Futre. Ao almoço de sexta- 
feira passada, o director desportivo 
do Atlético de Madrid apresentou 
uma proposta financeiramente 
fortissima ao jogador, ao ponto de o 
fazer vacilar e pondérât a hipôtese de 
jogar um ano na II Liga. 
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Représentante de Rui Resta 
recenhece centrate 

Tribunal belga déclara 
ilegais comissôes 
dos empresârios 
Os tribunals belgas consideraram ilegais as 
comissôes recebidas pelos représentantes 
dos futebolistas pelas transferências de 
jogadores, noticiou esta semana o jornal 
"La Libre Belgique". 

corn AC Milâe 

O italiano Carlo Pallavicino, 
représentante de Rui Costa, 
reconheceu na segunda-feira que o 
futebolista internacional português 
vai transferir-se da Fiorentina para o 
AC Milâo, também da primeira 
divisâo de Italia. 
Pallavicino acrescentou que, caso nâo 
se consumasse o acordo corn o AC 
Milâo, o numéro 10 da selecçâo 
portuguesa e até agora "capitâo" da 
Fiorentina, de 29 anos, assinaria 
contrato corn a Lazio de Roma e que 
uma eventual transferência para o 
Real Madrid ficou gorada devido a 
um excesso de confiança dos 
campeôes espanhôis. 
"Esta feito. Era o que o jogador 
queria, por Fatih Terim (o técnico 

turco que jâ o orientou na Fiorentina) 
e pelo prôprio Milâo, que o segue hâ 
anos e tinha Rui Costa no 
pensamento desde o inicio. A 
presença do treinador, logicamente, 
teve o seu efeito e chegâmos ao que 
era a primeira escolha do jogador", 
disse Pallavicino. 
Curiosamente, o représentante de 
Rui Costa estava em Roma desde a 
noite de segunda-feira para fechar o 
acordo corn a Lazio, pois, como 
revelou, "foi por algumas horas que o 
Milâo se adiantou" ao clube romano. 
Segundo noticias avançadas na 
manhâ de hoje, o AC Milâo, que deve 
apresentar Rui Costa durante a tarde, 
vai pagar 40 milhôes de dôlares (cerca 
de 9,6 milhôès de contos) pela 
transferência à Fiorentina e 4,5 
milhôes de dôlares (cerca de um 
milhâo de contos)liquidos ao 
futebolista por cada um dos cinco 
anos do contrato. 
Em graves dificuldades financeiras, 
correndo o risco de ser declarada 
falida, a Fiorentina anunciou quinta- 
feira a transferência de Rui Costa e 
do guarda-redes Francesco Toldo 
para o Parma, mas os jogadores 
recusaram o negôcio, tendo o 
português afirmado mesmo que nâo 
era "um bocado de carne" e pretendia 
escolher o seu destino. 

Segundo o jornal, o Tribunal de 
Comércio de Liège declarou ilegais 
as comissôes em 1999, tendo a 
decisâo sido confirmada em Março 
deste ano pelo Tribunal de Apelaçâo. 
O Tribunal de Liège baseou a sua 
sentença no Decreto Real de 28 de 
Novembro de 1995, que proibe 
atribuir ou negociar o potencial de 
um terceiro recebendo por isso uma 
remuneraçâo, excepto, no caso de um 
artista ou do seu empresârio. 
O vice-presidente do Tribunal, o juiz 
Evrard, deu razâo ao Standard de 
Liège, que recusou pagar a comissâo 
exigida pela "European Football 
Consulting", uma empresa de 
assessoria futebolistica, pela 
transferência de Gunther Schepens, 
em 1996, segundo recorda este 

diârio. 
Pouco antes da transferência de 
Schepens para o clube alemào 
Karlsruhe, por aproximadamente 57 
milhôes de francos belgas (cerca de 
280.000 contos), o jogador escreveu 
uma carta ao Standard de Liège a 
informâ-lo de que havia mudado de 
empresârio. 
Apesar disso, a "European Football 
Consulting" enviou uma factura ao 
Standard pelos sens serviços no valor 
de cinco milhôes de francos belgas 
(quase 25.000 contos), quantia que o 
clube se nega a pagar. 
O "La Libre Belgique" assegura que 
esta decisâo do tribunal poderâ 
"mudar de cima para baixo" o mundo 
do futebol, caso a sentença seja 
aplicada na Bélgica. 
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F.C. Porto vonco Suportaça 
O F.C. Porto venceu sexta-feira passa- 
da a Supertaça, batendo o ABC por 
25-28 num jogo muito equilibrado, que 
se afigurava como uma importante 
oportunidade de salvar a época para 
ambas as équipas. 
No Pavilhâo Municipal de Nelas, as 
decisôes foram adiadas até aos ültimos 
instantes do encontro, embora os 
portistas tenham liderado o marcador 
durante a maior parte do tempo. A 
turma minhota manteve-se teimosa- 

mente no encalço do adversârio e 
deixou sempre a porta aberta 
para uma possivel recuperaçào. 
Foi o que se adivinhou, quando a 
meio da primeira parte, o ABC 
conseguiu uma igualdade a 5 
golos na partida. Mas o esforço 
nâo foi suficiente para contrariar 
o sentido de oportunidade do 
pivot Alexandre Dedu, nem a 
inspiraçâo de Séfgio Morgado, 
que em dia de despedidas se afir- 

mou como uma peça impor- 
tante no conjunto vencedor. 
Do outro lado, Antonio Campos 
nào lhe ficou atrâs. Uma 
exibiçào de luxo, corn uma série 
de defesas praticamente impos- 
siveis, sem as quais séria dificil 
partir para o intervalo corn uma 
desvantagem de apenas très 
golos. E que se a équipa minho- 
ta nunca baixou os braços, o 
F.C. Porto estava empenhado 
em decidir as coisas e demon- 
strou isso mesmo nos ültimos 
cinco minutos do primeiro 
tempo. 
Sem Tchikoulaev, que entretan- 
to se tinha lesionado, o ABC 

ainda ameaçou baixar de rendimento, 
mas Luis Bogas tomou conta da vaga, 
fazendo quase esquecer a ausência do 
numéro 19. O pior foi quando 
Kostetsky foi desqualificado a meio do 
segundo tempo, depois de se afirmar 
como um dos maiores marcadores da 
équipa. 
Filipe Cruz âinda tentou colmatar a 
falta, apontado vârios remates de 9 
metros, mas nào foi suficiente. Pelo 
F.C. Porto, os remates portentosos de 
Eduardo Filipe, Carlos Resende e 
Valdimir Pétrie decidiram as coisas, ao 
lado de Ricardo Costa, que tirou par- 
tido dos lances em contra-ataque. 

Blue 
A cerveja do comunidode 

Orgulhoso de ser 
Português. 

Y * ' V ^ üanhe um quadro da colecçâo 
^ miniatura da STMILEY CUP, de valor 

superior a $1,500 dôlares. 
Envie o recibo de compra de cerveja 
com o seu nome, morada e telefone na 
parte de tràs, até dia 4 de Julho para: 

Bob Raposo 
Também pode entregar o recibo Stanley Cup Contest 

peSSOalmente na Local 183 Labatt Brewers 
50 Resources Rd. 

Etobicoke. On 

Sorteio a 9 de Julho M9P3V7 

Para todos os seus eventos ou ocasiôes espe- 

cios, contacte Bob Raposo para o ajudar a 

tratarde tudo o que précisa 
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